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O TO Π Ο Σ

Κ Α Ι Ο Ι AΝ Θ Ρ Ω Π Ο Ι

◗ Πού βρίσκεται η Eλένη;

◗ Ποιοι είναι οι άρχοντες 

του τόπου;

H TΑ Υ Τ Ο Τ Η Τ Α

Τ Η Σ HΡ Ω Ι ∆ Α Σ

◗ Ποια είναι η καταγωγή της;

11.. Η σύνδεση µιας χώρας, µιας περιοχής, µιας πόλης µε το ποτάµι της είναι τυπική έκφραση στην τραγωδία. Για παράδειγµα: Τροία-Σκά-
µανδρος ή Σιµόεις, Σπάρτη-Ευρώτας. Έτσι κι εδώ η Aίγυπτος συνδέεται µε το Nείλο.

22.. Ο Ευριπίδης ακολουθεί τη θεωρία του φιλόσοφου Αναξαγόρα, ότι οι πληµµύρες του Νείλου οφείλονται στην τήξη του χιονιού στα βου-
νά, νότια της Aιγύπτου, το καλοκαίρι.

33.. Στον Όµηρο ο Πρωτέας ήταν θαλάσσια θεότητα. O Eυριπίδης όµως τροποποιεί στο σηµείο αυτό το µύθο και τον παρουσιάζει ως θνητό
βασιλιά.

44.. H Φάρος είναι ένα νησί που βρίσκεται κοντά στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.
55.. Nηρηίδες: θεότητες της θάλασσας. Πατέρας τους ήταν ο Nηρέας, θεός µε µαντικές ικανότητες.
66.. Θεοκλύµενος = αυτός που σέβεται στη ζωή του τους θεούς (σύµφωνα µε την ετυµολογία της λέξης: θε�ς + κλ�ω = ακούω) ή αυτός που

έγινε ονοµαστός από θεϊκή εύνοια (σύµφωνα µε την ετυµολογία: θε�ς + κλ�µεν
ς = διάσηµος). Υποστηρίζεται από κάποιους µελετη-
τές ότι η φράση γιατί σεβόταν στη ζωή του τους θεούς δεν υπήρχε στο κείµενο του Ευριπίδη, αφού η συµπεριφορά του Θεοκλύµενου
δε συµφωνεί µε το περιεχόµενο της φράσης αυτής. Ίσως να την παρενέβαλε κάποιος ηθοποιός.

77.. Eίναι το χαϊδευτικό όνοµα της Ει\δοθέας. Eιδοθέα σηµαίνει είτε αυτή που έχει τη µορφή µιας θεάς (στα αρχαία ε�δ
ς = µορφή), άρα και
την οµορφιά της, είτε αυτή που γνωρίζει τα θεϊκά πράγµατα ( τ� θε�α ε�δυ�α).

88.. Θεονόη (θε�ς + ν
�ς) = αυτή που καταλαβαίνει τα θεία.
99.. H Ελένη, και µέσα από τα λόγια της ο Eυριπίδης, αµφισβητεί τη µυθολογική παράδοση σχετικά µε την καταγωγή της.
1100.. Yπάρχουν διαφορετικές εκδοχές για την προέλευση του ονόµατος Eλένη. ∆ύο από αυτές είναι: α) από τη ρίζα ελ – του ρήµατος α�ρ� =

κυριεύω, καταστρέφω, β) από το ουσιαστικό �λ�νη ή �λ�νη = λαµπάδα, οπότε το Eλένη θα σήµαινε φως, λάµψη.

Να ο Νείλος1 µε τις όµορφες νεράιδες,

που αυτός κι όχι βροχή του ∆ία µουσκεύει

τους κάµπους της Αιγύπτου, όταν τα χιόνια 

λιώνουν.2 Εδώ βασίλευε ο Πρωτέας3

της χώρας κυβερνήτης, όσο ζούσε, 5

στο νησί Φάρο4 κατοικώντας. Πήρε 

γυναίκα µια Νηρηίδα5, την Ψαµάθη, 

που άντρα τον Αιακό πρωτύτερα είχε. 

Mες στα παλάτια αυτά γεννάει δύο τέκνα, 

το Θεοκλύµενο, γιατί σεβόταν 10

στη ζωή του τους θεούς,6 κι ένα κορίτσι 

ευγενικό, καµάρι της µητέρας, 

που Ειδώ7 την έλεγαν, µικρή όταν ήτανØ
στην ώρα όµως σαν έφτασε για γάµο, 

την είπαν Θεονόη,8 γιατί τα θεία, 15

µελλούµενα και τωρινά, τα ήξερε όλαØ
µια τέτοια έλαβε χάρη απ’ το Νηρέα 

τον πρόγονό της. Ο δικός µου τόπος 

η ξακουστή ’ναι Σπάρτη και πατέρας 

ο ΤυνδάρεωςØ µια φήµη ωστόσο λέει 20

πως παίρνοντας ο ∆ίας θωριά κύκνου,

πέταξε προς τη µάνα µου, τη Λήδα,

κάποιον αϊτό για να ξεφύγει τάχα,

κι έτσι µαζί της δολερά έχει σµίξει,

αν είναι αλήθεια.9 Ελένη τ’ όνοµά µου.10 25

EΛENH

™ Ã √ § π ∞

1Ë ™KHNH (ÛÙ. 1-82)
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H Eλένη και το είδωλό της

H παράσταση αρχίζει... Οι Αθηναίοι έχουν ανηφορίσει στο θέατρο του

∆ιονύσου, για να παρακολουθήσουν την Ελένη του Ευριπίδη. Περιµέ-

νουν γεµάτοι προσµονή. Η φήµη που απλώθηκε στην πόλη από όλους

όσοι παρακολούθησαν τον προάγωνα* είναι πως θα βρεθούν µπρο-

στά σε µια διαφορετική Ελένη. 

Το µουρµουρητό καταλαγιάζει…

■ Μια γυναίκα εµφανίζεται µόνη της

σε έναν άγνωστο για µας τόπο. Ως

θεατές χρειαζόµαστε στοιχεία, για

να αναγνωρίσουµε την ηρωίδα, να

καταλάβουµε πού βρίσκεται και τι

της συµβαίνει. Ποια είναι αυτά τα

στοιχεία; Από πού τα αντλούµε;

A ™ ° π ¡ √ À ª ∂ £ ∂ ∞ ∆ ∂ ™

■ Βρισκόµαστε στο πρώτο µέρος του Προλόγου. Ο Πρόλογος* αποτελεί ένα, το πρώτο, από τα Î·Ùa ÔÛeÓ µέρη* της τρα-

γωδίας και εισάγει το θεατή στο έργο.

ñ Aς διερευνήσουµε τη λειτουργία του ως προς την ενηµέρωση του θεατή για: 

α) την προϊστορία της δράσης, β) τον τόπο, γ) τα πρόσωπα.

■ Αξίζει να σταθούµε σε δύο από τα πρόσωπα, στα οποία αναφέρεται η ηρωίδα: το Θεοκλύµενο και τη Θεονόη. Τα δύο

παιδιά του Πρωτέα, ο Θεοκλύµενος και η Θεονόη, είναι επινοήσεις του Ευριπίδη. O ποιητής διαχειρίζεται τη µυθική

παράδοση όπως τον εξυπηρετεί καλύτερα στην κατασκευή της δικής του «ιστορίας». 

ñ Ποιες προσδοκίες σού δηµιουργούνται για τη δράση αυτών των ηρώων στο δράµα, µε βάση και την ετυµολογία

των ονοµάτων τους; 

A ™ E ª µ ∞ £ À ¡ √ À ª ∂

ª∏¢. ∆ËÓ ·ÎÔ‡˜;
¶∞ƒ. ¶ÔÈ·;
ª∏¢. ∆ËÓ Â˘Ù˘¯›·. ∞ÏËÙÂ‡ÂÈ.
¶∞ƒ. ∆Ú·ÁÔ˘‰¿ÓÂ ÛÙÔ ̄ ˆÚÈfi. ªÔÚÂ› Ó· ’¯Ô˘ÓÂ ÁÈÔÚÙ‹ ÛÙ·

Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜, Û‹ÌÂÚ·.
ª∏¢. ªÈÛÒ ÙÈ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÙÔ˘˜. ªÈÛÒ ÙË ¯·Ú¿ ÙÔ˘˜.
¶∞ƒ. ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ’ ·fi ‰ˆ. (ªÈÎÚ‹ ÛÈÁ‹) ™Ù· ‰ÈÎ¿ Ì·˜ Ù·

Ì¤ÚË, ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘ÌÂ ÓˆÚ›ÙÂÚ·. […] ∆È fiÌÔÚÊ· Ô˘ Â›Ó’
Ù· ·ÏÈÎ¿ÚÈ· ÙË˜ ∫ÔÏ¯›‰·˜ fiÙ·Ó ·ÏÂ‡Ô˘Ó!

ª∏¢. ™Ò·. […]

¶∞ƒ. ∞! ÂÁÒ Â›Ì·È ÁÚÈ¿ ÎÈ Â›Ó·È ÔÏ‡ Ì·ÎÚ‡˜ Ô ‰ÚfiÌÔ˜…
°È·Ù›; °È·Ù› Ê‡Á·ÌÂ, ª‹‰ÂÈ·; 

ª∏¢. (∫Ú·˘Á¿˙ÂÈ) º‡Á·ÌÂ, ÁÈ·Ù› ·Á·Ô‡Û· ÙÔÓ π¿ÛÔÓ·, ÁÈ·-
Ù› ÁÈ· ̄ ¿ÚË ÙÔ˘ ¤ÎÏÂ„· ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÌÔ˘, ÁÈ·Ù› ÁÈ· ̄ ¿ÚË
ÙÔ˘ ÛÎfiÙˆÛ· ÙÔÓ ·‰ÂÚÊfi ÌÔ˘! ™Ò· Î·Ï‹ Á˘Ó·›Î·,
ÛÒ·! ¡ÔÌ›˙ÂÈ˜ ˆ˜ Â›Ó’ˆÚ·›Ô Ó· Ï¤ÌÂ ¿ÓÙ· Ù· ›‰È·;

¶∞ƒ. ∑Ô‡ÛÂ˜ Û’ ¤Ó· ÔÏfi¯Ú˘ÛÔ ·Ï¿ÙÈ Î·È ÙÒÚ· Î·ıfiÌ·ÛÙ’
Â‰Ò, ÁÂÚÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÔ ¯ÒÌ· Û· ‰˘Ô ˙ËÙÈ¿ÓÂ˜, ÌÚÔ˜ Û’
·˘Ù‹ ÙË ÊˆÙÈ¿ Ô˘ Û‚‹ÓÂÈ ‰È·ÚÎÒ˜.

Z. ∞ÓÔ‡ÈÁ, ª‹‰ÂÈ· (ÌÙÊÚ. º. KÔÓ‰‡ÏË˜) 
(Afi ÙÔ Z. ∞ÓÔ‡ÈÁ, ª‹‰ÂÈ· – IÂ˙¿‚ÂÏ, BÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›ÔÓ «¢ˆ‰ÒÓË»)

¶∞ ƒ ∞ § § ∏ § √ K∂ π ª ∂ ¡ √ 1

Πριν από την παράσταση

H παράσταση αρχίζει

√  ¶ ƒ √ § √ ° √ ™ E ¡ √ ™ ™ À ° Ã ƒ √ ¡ √ À £ ∂ ∞ ∆ ƒ π ∫ √ À E ƒ ° √ À

ªÂ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙË˜ ·˘Ï·›·˜, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ÛÎËÓ‹ Ë ª‹‰ÂÈ· ÎÈ Ë ¶·Ú·Ì¿Ó· ·ÎÔ˘ÌÈÛÌ¤ÓÂ˜ Î·Ù·Á‹˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÂ ÌÈ· ¯ÂÈÚ¿Ì·Í·-Û›ÙÈ. 
∞fi Ì·ÎÚÈ¿, ·ÓÂ·›ÛıËÙÂ˜ ÌÔ˘ÛÈÎ¤˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. ∫È ÔÈ ‰˘Ô ÙÔ˘˜ ·ÎÔ‡ÓÂ.

H Eλένη (Tζένη Γαϊτανοπούλου, 
Θεατρικός Oργανισµός Kύπρου, 1993, 

σκην. N. Xαραλάµπους)

* Oι λέξεις µε το σύµβολο αυτό (*) επεξηγούνται και στο Λεξικό Όρων της Aρχαίας Eλληνικής Tραγωδίας (σσ. 142-144).
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Tα βάσανά µου θα σας ιστορήσω.

Oι τρεις θεές, η Κύπριδα11 κι η Ήρα

κι η Αθηνά, του ∆ία η θυγατέρα,

σε µια βραχοσπηλιά πήγαν της Ίδης12

την πιο όµορφη να κρίνει ο Πάρης. Όµως 30

την οµορφιά µου τάζοντάς του13 η Κύπρη

–αν όµορφο λογιέται14 ό,τι σου φέρνει

τη δυστυχία– και ταίρι του πως θα ’µαι,

κερδίζει το βραβείο. Και της Ίδης

αφήνοντας τις στάνες φτάνει ο Πάρης 35

γοργά στη Σπάρτη, για να µε κερδίσει.

Οργίστηκ’ η ΄Ηρα που έτσι τη νικήσαν

κι εµπόδισε το γάµο µου µ’ εκείνον.

Στου Πρίαµου το γιο δε δίνει εµένα,

παρά το είδωλό µου, φτιάχνοντάς το 40

σαν πλάσµα ζωντανό από τον αιθέρα

κι αυτός θαρρεί πως µ’ έχει –κούφια ιδέα–15

ενώ δε µ’ έχει καν. Έπειτα οι γνώµες

του ∆ία16 στα πάθη αυτά σωριάσαν κι άλλα·

γιατί σήκωσε πόλεµο αναµέσο 45

στη χώρα των Ελλήνων και στους δόλιους

τους Τρωαδίτες, για να ξαλαφρώσει

τη µάνα γη απ’ το πλήθος των ανθρώπων

κι ο πιο µεγάλος άντρας της Ελλάδας17

να γίνει ξακουστός.18 Εγώ βραβείο 50

παλικαριάς στους Έλληνες και Τρώες

ποτέ δεν ήµουν, ήταν τ’ όνοµά µου.

Mε πήρε στις πτυχές ο Ερµής του αιθέρα

και σκεπασµένη σε θαµπή νεφέλη

–δε µ’ άφησε χωρίς φροντίδα ο ∆ίας– 55

µ’ έφερε στου Πρωτέα εδώ τα σπίτια,

κρίνοντας πως αυτός απ’ όλους ήταν

πιο γνωστικός κι αγνό το γάµο µου έτσι

για το Μενέλαο θα κρατούσα. Tώρα

TΑ BΑ Σ Α Ν Α

Τ Η Σ EΛ Ε Ν Η Σ

Σ Τ Ο ΠΑ Ρ Ε Λ Θ Ο Ν

◗ Πώς άρχισαν 

τα βάσανά της;

◗ Πώς αντέδρασε η Ήρα

στην κρίση του Πάρη;

◗ Πώς βρέθηκε η Eλένη 

στην Aίγυπτο;

1111.. Κύπριδα ονοµάζεται η Aφροδίτη, θεά της οµορφιάς, επειδή σύµφωνα µε την παράδοση αναδύθηκε από τη θάλασσα της Κύπρου.
1122.. Βουνό της Μ. Ασίας κοντά στην Τροία. Eκεί ζούσε ο Πάρης ως βοσκός, όταν οι τρεις θεές του ζήτησαν να δώσει το µήλο της Έριδας

στην οµορφότερη.
1133.. H Ελένη εµφανίζεται εδώ σαν ένα απλό πιόνι στα σχέδια της θεάς. Στη συνέχεια εκφράζει απέχθεια για την οµορφιά της, καθώς θεω-

ρεί ότι στην περίπτωσή της το χαρακτηριστικό αυτό προκαλεί δυστυχία.
1144.. λογιέται = θεωρείται.
1155.. Στο πρωτότυπο κεν� δ�κησις (< δ
κε� = φαίνεται): εικασία, γνώµη, φαντασία.
1166.. H δυστυχία της Ελένης δεν οφείλεται µόνο στην οργή της Ήρας, αλλά συνέβαλαν και τα σχέδια του ∆ία.
1177.. Εννοεί τον Αχιλλέα.
1188.. Eδώ γίνεται µια διάκριση ανάµεσα στην αιτία και την πρόφαση του πολέµου: η Ελένη είναι µόνο η πρόφαση, ενώ πραγµατική αιτία εί-

ναι το σχέδιο του ∆ία.

Π P O Λ O Γ O Σ
στ. 1-82 «K·d ‰ÔÎÂÖ Ì’ ö¯ÂÈÓ, ÎÂÓcÓ ‰fiÎËÛÈÓ, ÔéÎ ö¯ˆÓ»

™ Ã √ § π ∞
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H Eλένη και το είδωλό της

■ Ο υποκριτής που υποδύεται την Ελένη µε την έναρξη του δράµατος

καλείται να αποδώσει έναν εκτενή µονόλογο, που θεωρείται στατικός

και αντιθεατρικός, εφόσον χαρακτηριστικό γνώρισµα κάθε θεατρικού

έργου είναι η δράση και όχι η απαγγελία (βλ. και ορισµό της τραγω-

δίας από τον Αριστοτέλη: ‰ÚÒÓÙˆÓ Î·d Ôé ‰È’ à·ÁÁÂÏ›·˜). 

ñ Με ποιους τρόπους φαντάζεσαι ότι ο υποκριτής θα προσπαθού-

σε να κινήσει το ενδιαφέρον των θεατών;

A ™ ° π ¡ √ À ª ∂ £ ∂ ∞ ∆ ∂ ™

■ Τι να την κάνω/τη ζωή πια; αναρωτιέται η Ελένη.

ñ Ποιοι λόγοι, σύµφωνα µε όσα υποστηρίζει, την οδήγησαν σε αυτή την

τραγική παραίτηση; 

ñ Ως θεατής/αναγνώστης της τραγωδίας πώς αισθάνεται κανείς ακού-

γοντάς την; Πιστεύεις πως αρχίζει να βιώνει ό,τι ο Αριστοτέλης ονό-

µαζε öÏÂÔ* και Êfi‚Ô;*

■ Την εποχή του Ευριπίδη οι άνθρωποι, ζώντας σε καιρούς αναστάτωσης

και πολέµου, µεταβολών αιφνίδιων και απρόσµενων, αισθάνονται ότι δεν

ελέγχουν τη µοίρα τους, δεν επικρατεί πάντα το δίκαιο, δεν αµείβονται πά-

ντα οι καλοί ούτε τιµωρούνται πάντα οι κακοί.
ñ Πιστεύεις ότι η αντίληψη αυτή περνάει και στην ιστορία της Ελένης,

όπως αρχίζει σιγά σιγά να τη στήνει ο τραγικός ποιητής;

ñ Θα µπορούσε µια τέτοια αντίληψη να µας συγκινήσει ακόµα και σή-

µερα; 

A ™ E ª µ ∞ £ À ¡ √ À ª ∂

∞¡∆ƒ√ª∞Ã∏. ø ÙÔ˘ ∆˘Ó‰¿ÚÂÔ˘
‚Ï·ÛÙ¿ÚÈ, ÎfiÚË ÂÛ‡ ÙÔ˘ ¢›· ‰ÂÓ Â›Û·È,
·fi ÔÏÏÔ‡˜ ı· Ê‡ÙÚˆÛÂ˜ ·Ù¤ÚÂ˜,
·’ ÙÔÓ ∞Ï¿ÛÙÔÚ·,1 ‡ÛÙÂÚ’ ·’ ÙÔ ºıfiÓÔ,
ÙÔ ºfiÓÔ Î·È ÙÔ £¿Ó·ÙÔ ÎÈ ·’ fiÛ·
Ë ÁË ıÚ¤ÊÂÈ Î·Î¿Ø ‰Â ı· ÈÛÙ¤„ˆ

ÔÙ¤ ˆ˜ Û’ ¤¯ÂÈ Î¿ÌÂÈ Ô ¢›·˜, ÂÛ¤Ó·,
Ï¿ÌÈ· ÙfiÛˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ‚·Ú‚¿ÚˆÓ.
∞ Ó· ¯·ıÂ›˜! ∞’ Ù· fiÌÔÚÊ¿ ÛÔ˘ Ì¿ÙÈ·
‚Á‹ÎÂ Ë ÊÚÈ¯Ù‹ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹, Ë ÚËÌ¿¯ÙÚ·
ÙˆÓ Í·ÎÔ˘ÛÌ¤ÓˆÓ Î¿ÌˆÓ ÙË˜ ºÚ˘Á›·˜.

∂˘ÚÈ›‰Ë˜, ∆Úˆ·‰›ÙÈÛÛÂ˜, ÛÙ. 766-773

(ÌÙÊÚ. £. ™Ù·‡ÚÔ˘)

(Afi ÙÔ TÚ·Áˆ‰›Â˜ ÙÔ˘ E˘ÚÈ›‰Ë, 
BÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›ÔÓ ÙË˜ «EÛÙ›·˜»)

¶∞ ƒ ∞ § § ∏ § √ K∂ π ª ∂ ¡ √ 2

1.  ∞Ï¿ÛÙÔÚ·˜: ‰·›ÌÔÓ·˜ ÙË˜ ÂÎ‰›ÎËÛË˜, ÂÎ‰ÈÎËÙ‹˜

H  E ¡ √ Ã ∏ E § ∂ ¡ ∏

O Πάρης παίρνει την Eλένη. 
Aνάµεσά τους ο Έρωτας 

(ερυθρόµορφο αγγείο του 5ου αι. π.X.)

Eλένη (A. Λαδικού, K.Θ.B.E., 1982, σκην. A. Bουτσινάς)

Ελένη (A. Λαδικού, K.Θ.B.E., 1982, σκην. A. Bουτσινάς)
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Π P O Λ O Γ O Σ
στ. 1-82 «K·d ‰ÔÎÂÖ Ì’ ö¯ÂÈÓ, ÎÂÓcÓ ‰fiÎËÛÈÓ, ÔéÎ ö¯ˆÓ»

βρίσκοµαι εδώ κι ο δόλιος µου άντρας πήγε, 60

µαζεύοντας στρατό, στης Τροίας τα κάστρα

ζητώντας να µε πάρει πίσω. Κι έχουν

στου Σκάµαντρου19 χαθεί το ρέµα πλήθος

ψυχές για µένα· κι ενώ τόσα πάθη

τράβηξα, από παντού ακούω κατάρες,20 65

προδότρα µε λογιάζουνε του αντρός µου

κι αιτία για να µπλέξουνε σε µέγα

πόλεµο οι Έλληνες. Τι να την κάνω

τη ζωή πια; Ο Ερµής αυτόν το λόγο

µου είπεØ21 στη δοξασµένη εγώ τη Σπάρτη 70

θα ζήσω µε τον άντρα µου και πάλι,

που θα το µάθει πως ποτέ δεν πήγα

στην Τροία στο κρεβάτι κάποιου ξένου.

Κι όσο ο Πρωτέας έβλεπε τον ήλιο,

κανείς για γάµο δε µιλούσεØ µα όταν 75

µπήκε στη σκοτεινιά της γης εκείνος,

γυναίκα µε ζητά ολοένα ο γιος του.

Τον άντρα µου τιµώντας, στου Πρωτέα       

το µνήµα ετούτο ικέτισσα προσπέφτω,22

καθάρια να κρατήσει την τιµή µου. 80

Γιατί, αν κακό όνοµα έχω στην Ελλάδα,

το σώµα µου η ντροπή να µη µολύνει.

TΑ BΑ Σ Α Ν Α

Τ Η Σ EΛ Ε Ν Η Σ

Σ Τ Ο ΠΑ Ρ Ο Ν

◗ Σε ποια κατάσταση 

βρίσκεται τώρα η Eλένη;

◗ Ποια είναι η µοναδική της

ελπίδα;

◗ Tι απειλεί τώρα την Eλένη

και πώς εκείνη 

το αντιµετωπίζει;

1199.. Ποτάµι κοντά στην Τροία.
2200.. Oι κατάρες προς την Eλένη αποτελούν κοινό τόπο στην αρχαία ελληνική γραµµατεία, ένα δηλαδή µοτίβο επαναλαµβανόµενο.
2211.. H αναφορά της Eλένης στην προφητική υπόσχεση του Eρµή έρχεται ως απάντηση στην προηγούµενη ερώτηση, για να δείξει δηλαδή

πώς άντεξε ως τώρα τα δεινά της.
2222.. Kαταφεύγοντας η Eλένη στο µνήµα του Πρωτέα, που θεωρείται από το Θεοκλύµενο χώρος ιερός, εξασφαλίζει άσυλο. Eδώ αναφέρεται

πρώτη φορά το µνήµα του Πρωτέα, το οποίο θα παίξει σηµαντικό ρόλο στο δράµα.

™ Ã √ § π ∞
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H Eλένη και το είδωλό της

■ Το κείµενο που µελετάµε γρά-

φτηκε για να παρασταθεί, οπό-

τε ενσωµατώνονται σε αυτό και

σκηνογραφικές πληροφορίες.

ñ Αν ήσουν σκηνογράφος,

ποια στοιχεία θα αντλού-

σες και πώς θα τα αξιο-

ποιούσες, για να σχεδιά-

σεις το σκηνικό της παρά-

στασης; 

ñ Aς µην ξεχνάµε όµως ότι οι

σκηνογράφοι πολλές φο-

ρές δεν ακολουθούν πιστά

τις «οδηγίες» του κειµένου.

Φαίνεται κάτι τέτοιο στις δι-

πλανές φωτογραφίες;

A ™ ° π ¡ √ À ª ∂ £ ∂ ∞ ∆ ∂ ™

■ Στον κόσµο της Ελένης θα διαπιστώσουµε σιγά σιγά ότι τίποτε δεν είναι όπως αρχικά φαίνεται και όλοι σχεδόν οι

ήρωες βιώνουν λιγότερο ή περισσότερο τις συνέπειες κάποιας πλάνης. Στο πρώτο µέρος του Προλόγου κυρίαρχη

είναι η αντίθεση ανάµεσα στην πραγµατική Ελένη (είναι), που βρίσκεται στην Αίγυπτο, και το είδωλό της (φαίνεσθαι),

που βρέθηκε στην Τροία. Η αντίθεση ανάµεσα στο είναι και το φαίνεσθαι, που απηχεί προβληµατισµούς της εποχής,

είναι καθοριστική για τη ζωή της Ελένης και θα ρυθµίσει, ως ένα βαθµό, την εξέλιξη του έργου.

ñ Ας εντοπίσουµε σηµεία του κειµένου, στα οποία γίνεται σαφής αυτή η αντίθεση.        

■ Ο µονόλογος της Ελένης τελειώνει µε µια αντίθεση: από τη µια η προσδοκία ότι θα ζήσει ευτυχισµένη µε το Μενέλαο,

όπως διαβεβαίωσε ο Ερµής, και από την άλλη ο φόβος ότι θα εξαναγκαστεί να παντρευτεί το Θεοκλύµενο.

ñ Tι νιώθεις να βαραίνει περισσότερο; H ελπίδα ή ο φόβος;

A ™ E ª µ ∞ £ À ¡ √ À ª ∂

H  M ∞ ∆ π ∞ ª π ∞ ™ ™ À ° Ã ƒ √ ¡ ∏ ™ H £ √ ¶ √ π √ À

∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÌÔ˘ Î·ıÔÚ›˙ˆ ÙËÓ ÂÚÌËÓÂ›· ‹‰Ë ·fi ÙÔÓ ÚfiÏÔÁÔ, ¤Ó·Ó ÚfiÏÔ-
ÁÔ ÌÂ ÍÂ¯ˆÚÈÛÙfi ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Á‡Úˆ ÛÙÈ˜ 17 ÊÔÚ¤˜ ÙË Ï¤ÍË «ÂÁÒ».
∫·È Â›Ó·È ÌÈ· ÚfiÎÏËÛË ·˘Ù‹ Ë ÌÂÏ¤ÙË ÙÔ˘ ÂÁÒ, ÙË˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿˜ ÌÔ˘ ˆ˜ ∂Ï¤ÓË˜.
¢ÈfiÙÈ ÂÎÂ›ÓË Ô˘ ‚Á·›ÓÂÈ Î·È ·›˙ÂÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ Â›‰ˆÏÔ, ÙÔ Û‡ÓÓÂÊÔ, ÙÔ ·¤ÚÈÓÔ Î·-
Ù·ÛÎÂ‡·ÛÌ· ÙË˜ ◊Ú·˜. ∫¿ÓÂÈ ¤Ó· ·È¯Ó›‰È: ı¤ÏÂÈ Ë ›‰È· Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ Â·˘-
Ùfi ÙË˜ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡. ∫·È Ù· Î¿ÙÔÙÚ· ÙÔ˘ ÛÎËÓÈÎÔ‡ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÂ ·˘Ùfi
ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙË˜: Ë ∂Ï¤ÓË ÙË˜ Û¿ÚÎ·˜ Î·È ÙˆÓ ÔÛÙÒÓ, Ë ∂Ï¤ÓË ÙÔ˘ ÂÈ‰ÒÏÔ˘.

§‹‰· ∆·ÛÔÔ‡ÏÔ˘ (Ë ∂Ï¤ÓË ÛÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∞ÌÊÈıÂ¿ÙÚÔ˘), 
ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙÂ˘Í‹ ÙË˜ ÛÙÔÓ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ T‡Ô 

(TÔ B‹Ì·, 18/07/1999)

¶∞ ƒ ∞ § § ∏ § √ K∂ π ª ∂ ¡ √ 3

Σκηνικό µε κάτοπτρα για παράσταση 
της Eλένης (Aµφιθέατρο, 1999)

Σκηνικό για παράσταση της Eλένης
(K.Θ.B.E., 1982, σκηνογρ. ∆. Φωτόπουλος)

Eλένη 
(Λ. Tασοπούλου, 

Aµφιθέατρο, 1999, 
σκην. Σ. Eυαγγελάτος)
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Π P O Λ O Γ O Σ
στ. 83-191 «K·d ‰ÔÎÂÖ Ì’ ö¯ÂÈÓ, ÎÂÓcÓ ‰fiÎËÛÈÓ, ÔéÎ ö¯ˆÓ»

ΤΕΥΚΡΟΣ1Το κάστρο ετούτο ποιος εξουσιάζει;

Γιατί, από τις στοές και τους ωραίους

θριγκούς2 που το κυκλώνουν, για παλάτι 85

άρχοντα πλούσιου µπορείς να το νοµίσεις.3

Άα!4

Θεοί, ποιαν όψη αντίκρισα; Κοιτάζω

την πολυµίσητη θωριά κακούργας

γυναίκας, που ξεκλήρισε κι εµένα 90

κι όλους τους Αχαιούς. Άµποτε να ’χεις

την έχθρα των θεών που τόσο µοιάζεις

µε την Ελένη. Κι αν σε ξένη χώρα

δε βρισκόµουν,5 µε τούτη τη σαΐτα

που αλάθευτα χτυπά θ’ αφανιζόσουν, 95

για να γευτείς αυτή τη χάρη, αφού είσαι

παρόµοια µε του ∆ία τη θυγατέρα.

EΛE. Γιατί, δυστυχισµένε, όποιος και να ’σαι,

µ’ αποστράφηκες έτσι και µου δείχνεις

µίσος για τα δεινά που ’φερε κείνη; 100

TEY. ΈσφαλαØ η οργή µε συνεπήρε

πιότερο απ’ όσο θα ’πρεπεØ η Ελλάδα         

βαθιά µισεί, να ξέρεις, την ΕλένηØ
συχώρα µε, κυρά, γι’ αυτά τα λόγια. 

ΕΛE. Ποιος είσαι και από ποια χώρα εδώ φτάνεις; 105

TEY. Ένας από τους Έλληνες τους δόλιους. 

ΕΛE. Γι’ αυτό λοιπόν δε στέργεις6 την Ελένη.

Ποιος είσαι κι από πού; Ποιος ο γονιός σου; 

TEY. Με λένε Τεύκρο, γιος του Τελαµώνα,

και Σαλαµίνα η γη που µ’ έχει θρέψει. 110

ΕΛE. Στον τόπο εδώ του Νείλου τι γυρεύεις;

TEY. Με διώξαν οι δικοί µου απ’ την πατρίδα.

ΕΛE. Θα’ σαι δυστυχισµένοςØ ποιος σε διώχνει;

TEY. Ποιος άλλος; Ο πατέρας Τελαµώνας.
ΕΛE. Γιατί; Κάποιο κακό θα ’ναι η αιτία. 115

TEY. Στην Τροία εχάθη ο Αίας, ο αδελφός µου.

ΕΛE. Πώς; ∆εν εχάθη απ’ το δικό σου χέρι;7

TEY. Ρίχτηκε στο σπαθί του κι εσκοτώθη.

ΕΛE. Μανία τον ηύρε; Αλλιώς δε θα τολµούσε.

TEY. Ξέρεις το τέκνο του Πηλέα, τον Αχιλλέα; 120

11.. Ήρωας του τρωικού µυθολογικού κύκλου, ξακουστός τοξότης.
22.. Tο τµήµα του κτιρίου που βρίσκεται ανάµεσα στα κιονόκρανα και τη στέγη.
33.. Οι ήρωες του Ευριπίδη συνηθίζουν να περιγράφουν επιβλητικά κτίριαØ ίσως αυτό να αποτελεί σκηνογραφική υπόδειξη ή να έχει σχέ-

ση µε τη φτωχή σκηνογραφία του θεάτρου του 5ου αι. π.Χ. και την προσπάθεια του ποιητή να κινήσει τη φαντασία του θεατή.
44.. Tώρα που ο Tεύκρος αντιλαµβάνεται την παρουσία της Eλένης, αισθάνεται κατάπληξη λόγω της οµοιότητάς της µε τη µισητή του «Ελένη».
55.. Η παρουσία σε µια ξένη χώρα µπορεί βέβαια να προσφέρει στον ξένο προστασία και άσυλο, από την άλλη όµως ο ξένος έχει την υπο-

χρέωση να σέβεται τη χώρα στην οποία βρίσκεται και τους κατοίκους της.
66.. στέργεις = αγαπάς, συµπαθείς.
77.. H Eλένη αναρωτιέται µήπως ο Τεύκρος ήταν αδελφοκτόνος και γι’ αυτό τον έδιωξε ο πατέρας του Τελαµώνας.

™ Ã √ § π ∞

H EΙ Σ Ο ∆ Ο Σ Τ Ο Υ TΕ Υ Κ Ρ Ο Υ

– H TΑ Υ Τ Ο Τ Η Τ Α Τ Ο Υ

◗ Πώς αντιδρά ο ξένος 

όταν βλέπει την Eλένη;

◗ Ποιος είναι ο ξένος 

κι από πού έρχεται;

◗ Πώς βρέθηκε στην Aίγυπτο;

2Ë ™KHNH (ÛÙ. 83-191)
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H Eλένη και το είδωλό της

Από την Ελένη µάθαµε την προϊστορία της δράσης και ακούσαµε τα βάσανά της. Υπάρ-

χουν ωστόσο ακόµη κενά. Τι να έγινε άραγε στην Τροία; Πού να βρίσκεται ο Μενέ-

λαος; Αχαιοί και Τρωαδίτες συνεχίζουν να την καταριούνται ως υπαίτια του πολέµου;

■ Το νέο πρόσωπο που εµφανίζεται αναπάντεχα στη σκηνή ίσως µας καλύψει αυτά τα

κενά.

ñ Με ποιον τρόπο µαθαίνουµε ποιος είναι;

ñ Με βάση το κείµενο, πώς φαντάζεσαι τη σκευή* του;

ñ Aς παρατηρήσουµε την παράπλευρη απεικόνιση του Τεύκρου. Σε ποια χα-

ρακτηριστικά επιµένει ο καλλιτέχνης; Στη µακέτα του ζωγράφου Φασιανού

προβάλλονται τα ίδια χαρακτηριστικά;

A ™ ° π ¡ √ À ª ∂ £ ∂ ∞ ∆ ∂ ™

■ Συνοµιλητής της Ελένης σε αυτήν τη σκηνή είναι ένας ήρωας του Τρωικού πολέµου, ο Τεύκρος. 

ñ Aς επισηµάνουµε τις πληροφορίες που µεταφέρει ο Τεύκρος και συµπληρώνουν την προϊστορία της δράσης.
ñ Aς αναρωτηθούµε γιατί ανάµεσα σε τόσους οµηρικούς ήρωες επιλέγεται ένας νικητής αυτού του πολέµου και µά-

λιστα ο Τεύκρος.

ñ ∆ιακρίνεις κάποια κοινά στοιχεία στη ζωή και στις περιπέτειες της Ελένης και

του Τεύκρου; 

■ Τον αφηγηµατικό µονόλογο της Ελένης διαδέχεται ο διάλογος. Τα δύο πρόσωπα, κα-

θώς διαλέγονται, ζητούν και δίνουν πληροφορίες, εκφράζουν τα συναισθήµατά τους

ή τις απόψεις τους, µε τη µορφή σύντοµων διαλόγων ή στιχοµυθίας*. Ας δούµε:

ñ Σε ποιες στιγµές και για ποιους λόγους οι ήρωες φτάνουν στη γρήγορη εναλ-

λαγή των λόγων (στιχοµυθία);

ñ Ποια συναισθήµατα σου προκαλεί ως θεατή/αναγνώστη αυτή η µορφή δια-

λόγου;

A ™ E ª µ ∞ £ À ¡ √ À ª ∂

Tεύκρος – Eλένη (P. Aξελός – A. Λαδικού, K.Θ.B.E., 1982, σκην. A. Bουτσινάς)

H  E ¶ π § √ ° ∏ ∆ √ À T ∂ À ∫ ƒ √ À :  ¶ √ § π ∆ π ∫ √ ™ Y ¶ ∞ π ¡ π ° ª √ ™ ;

√ ∂˘ÚÈ›‰Ë˜ ı¤ÏËÛÂ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÎÈfiÏ·˜ ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜ Ó· ¯·ÈÚÂÙ›ÛÂÈ ÙÔ Ì˘ıÈÎfi ÚfiÁÔÓÔ ÂÓfi˜
ÈÛÙÔ‡ Û‡ÌÌ·¯Ô˘ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ [ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘ ∂˘·ÁfiÚ·, Ô˘ Â›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·
ÙÔ 412 .Ã.], ÂÓfi˜ Ê›ÏÔ˘ ÙˆÓ ‰‡ÛÎÔÏˆÓ ËÌÂÚÒÓ, Ô˘, Ì¤Û· ÛÙË ÁÂÓÈÎ‹ ·ÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ fiÏÂˆÓ ÙË˜ ·ıËÓ·˚Î‹˜
Û˘ÌÌ·¯›·˜, ÂÚ¯fiÙ·Ó Ó· Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ÙÔÓÒÛÂÈ ÙËÓ fiÏË ÙË˜ ¶·ÏÏ¿‰·˜ Ù·ÛÛfiÌÂÓÔ˜ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ˘˜
ËÙÙËÌ¤ÓÔ˘˜ ÙË˜ ™ÈÎÂÏ›·˜ […]. ∏ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙÔ «ÏÔÁÂ›ÔÓ» ÙÔ˘ ıÂ¿ÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÔ˘, ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜
ÂÎÂ›ÓÔ˘, ÙÔ˘ ÚÔÁfiÓÔ˘ ÙˆÓ ∆Â˘ÎÚÈ‰ÒÓ ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘, Â›¯Â, ÙË ¯ÚÔÓÈÎ‹ ÂÎÂ›ÓË ÂÚ›Ô‰Ô, ÙËÓ ·Í›· ÌÈ·˜ ÔÏ‡ÙÈÌË˜
ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË˜. ∆Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ıÚËÓÔ‡Û·Ó ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙË˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘˜, ‹Ù·Ó Ë
Î·Ù¿ÏÏËÏË Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙˆÓ Î·ÎÒÓ ËÌÂÚÒÓ, Ô ÔÔ›Ô˜, Û·Ó
ÛÙ·ÏÌ¤ÓÔ˜ ·fi ÙË ıÂ›· ÚfiÓÔÈ·, ÂÎÊÚ·˙fiÙ·Ó ˘¤Ú ·˘ÙÒÓ.

H. Gregoire
(Afi ÙÔ E˘ÚÈ›‰Ë˜, EÏ¤ÓË, EÈÛ·ÁˆÁ‹-ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË-Û¯fiÏÈ· EÚÚ. X·Ù˙Ë·Ó¤ÛÙË˜, I. Z·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜)

¶∞ ƒ ∞ § § ∏ § √ K∂ π ª ∂ ¡ √ 4

Tεύκρος 
(µακέτα από το 

ζωγράφο Aλ. Φασιανό)

Tεύκρος (θραύσµα κορινθιακού 
αγγείου του 6ου αι. π.X.)
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Π P O Λ O Γ O Σ
στ. 83-191 «K·d ‰ÔÎÂÖ Ì’ ö¯ÂÈÓ, ÎÂÓcÓ ‰fiÎËÛÈÓ, ÔéÎ ö¯ˆÓ»

ΕΛE. ΝαιØ
πήγε, όπως λεν, µνηστήρας της Ελένης.

TEY. Σαν αφανίστηκε, άφησε µεγάλη

για τ’ άρµατά του αµάχη στους συµµάχους.

ΕΛE. Και πώς αυτό τον Αίαντα έχει βλάψει; 125

TEY. Σκοτώθηκε που πήρε άλλος τα όπλα.8

ΕΛE. Και για τις συµφορές εκείνου πάσχεις;

TEY. Γιατί δε χάθηκα κι εγώ µαζί του.

ΕΛE. Ήσουν λοιπόν στην ξακουσµένη Τροία, ξένε;

TEY. Την κούρσεψα, µα πάω κι εγώ χαµένος. 130

ΕΛE. Την έκαψαν, την έχουν κάνει στάχτη;

TEY. ∆ε µένει από τα κάστρα της σηµάδι.

ΕΛE. ∆ύσµοιρη9 Ελένη, παν για σένα οι Φρύγες.

TEY. Κι οι ΈλληνεςØ10 τρανό κακό έχει φέρει.

ΕΛE. Πόσος καιρός που πήρατε την πόλη; 135

TEY. Εφτά χρονιές περάσαν από τότε.

ΕΛE. Και πρώτα πόσο µείνατε στην Τροία;

TEY. Πολλά φεγγάρια, δέκα χρόνια ακέρια.

ΕΛE. Και την Ελένη πήρατε της Σπάρτης;    

TEY. Την έσυρε ο Μενέλαος απ’ την κόµη.11 140

ΕΛE. Είδες εσύ τη δύστυχη ή σου το ’παν;

TEY. Με τα ίδια µου τα µάτια, ως βλέπω εσένα.

ΕΛE. Σκεφτείτε12 µη θεόσταλτη ήταν πλάνη.

TEY. Άλλη κουβέντα πιάσε όχι για κείνη.

ΕΛE. Κι ό,τι έχεις δει για αλήθεια το λογιάζεις; 145

TEY. Την είδα εγώ κι ακόµα ο νους τη βλέπει.13

ΕΛE. Έφτασε µε τον άντρα της στο σπίτι;    

TEY. Μήτε στο Άργος, µήτε στον Ευρώτα.

ΕΛE. ΆαχØ συµφορά για κείνους14 που δε στέργεις.

TEY. Κι οι δυο χαθήκαν, όπως λέει ο κόσµος. 150

ΕΛE. Αντάµα δεν αρµένισαν οι Αργίτες; 

TEY. Ναι, µα τους χώρισε τρανή φουρτούνα. 

ΕΛE. Σε ποια µεριά του πέλαγου σκορπίσαν; 

TEY. Καταµεσίς στο Αιγαίο, όπως διαβαίναν. 

ΕΛE. ∆εν είδαν το Μενέλαο από τότε; 155

TEY. ΚανείςØ νεκρό τον έχουν στην Ελλάδα.

OΙ ΠΛ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ

Τ Ο Υ TΕ Υ Κ Ρ Ο Υ

◗ για την Tροία

◗ για τους Έλληνες

◗ για την Eλένη

◗ για την οικογένειά της

88.. Ο Τεύκρος αναφέρεται στη διαµάχη των Αχαιών αρχηγών για τα όπλα του νεκρού Αχιλλέα, που είναι γνωστή ως κρ!σις τ�ν "πλων.
Αυτά δόθηκαν τελικά στον Οδυσσέα, πράγµα που οδήγησε τον Αίαντα στην αυτοκτονία.

99 . Στo πρωτότυπο υπάρχει η λέξη τλ$µ
ν, που έχει δύο σηµασίες: α) (ενεργητική) αυτή που προξένησε συµφορές (έτσι θα ερµηνεύει τη
λέξη ο Τεύκρος) και β) (παθητική) αυτή που πέρασε συµφορές (αυτήν τη σηµασία προφανώς δίνει στη λέξη η Ελένη).

1100.. Βασικό µοτίβο πολλών έργων του Ευριπίδη είναι ότι οι συµφορές του πολέµου πλήττουν όχι µόνο τους ηττηµένους αλλά και τους νικητές. 
1111.. Συνήθιζαν να σέρνουν από την κόµη (τα µαλλιά) τις αιχµάλωτες γυναίκες. Άρα ο Mενέλαος θεωρούσε ένοχη την Eλένη.
1122.. H Ελένη δε χρησιµοποιεί τυχαία πληθυντικό· µιλώντας στον Τεύκρο είναι σαν να απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες.
1133.. Μια πιο πιστή µετάφραση θα ήταν: Την είδα εγώ, και αυτός που βλέπει είναι ο νους, δηλαδή είδα την Ελένη µε τα µάτια µου και ο νους

µου (= η λογική µου) επιβεβαιώνει την αλήθεια αυτών που είδα. Εκφράζει έτσι την ακλόνητη πεποίθησή του.
1144.. Eννοεί τον εαυτό της, ίσως και το Mενέλαο.

™ Ã √ § π ∞
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H Eλένη και το είδωλό της

■ Αφού παρατηρή-

σουµε προσεκτικά

τις διπλανές φωτο-

γραφίες από σύγ-

χρονες παράστα-

σεις αρχαίου δρά-

µατος, ας συζητή-

σουµε ποιο από τα

πρόσωπα που απει-

κονίζονται θα µπο-

ρούσε να είναι ο

Τεύκρος.

A ™ ° π ¡ √ À ª ∂ £ ∂ ∞ ∆ ∂ ™

■ Παράλληλα µε την αντίθεση ανάµεσα στην πραγµατική Ελένη και στο είδωλό της, παρακολουθούµε και την πάλη

ανάµεσα στη γνώση και την άγνοια. Καθένας από τους συνοµιλητές γνωρίζει κάτι που ο άλλος αγνοεί. Έτσι προκύ-

πτει η περίφηµη τραγική ειρωνεία*: ένα από τα πρόσωπα του δράµατος ή και όλοι οι ήρωες αγνοούν την αλήθεια

που γνωρίζουν οι θεατές, οπότε και τα λόγια τους δεν έχουν το ίδιο νόηµα για όλους.

ñ Μπορείς να εντοπίσεις παραδείγµατα τραγικής ειρωνείας στο διάλογο Τεύκρου-Ελένης;

■ Την κούρσεψα, µα πάω κι εγώ χαµένος, αναφωνεί ο Τεύκρος, ένας από τους πολεµιστές/νικητές του Tρωικού πο-

λέµου, παρουσιάζοντας έτσι τον πόλεµο όχι στην ηρωική-επική του διάσταση αλλά ως αιτία συµφορών. Η παράδοξη

αυτή δήλωση µπορεί να αποτελέσει και την αφορµή, για να αρχίσουµε να διερευνούµε τους προβληµατισµούς του Ευ-

ριπίδη για τον πόλεµο και να τους συνδέσουµε µε το ιστορικό πλαίσιο του έργου.

A ™ E ª µ ∞ £ À ¡ √ À ª ∂

ø ı¤·Ì· ·‚¿ÛÙ·¯ÙÔ Î·È ÙfiÏÌËÌ· ÊÚÈ¯Ùfi!
¶ÔÈÂ˜ ›ÎÚÂ˜ ÌÔ‡ ÁÂÓÓ¿ÂÈ Ô ı¿Ó·Ùfi˜ ÛÔ˘!
∆ÒÚ· È· Ô‡ Ó· ¿ˆ, ÛÂ ÔÈÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜,
ÂÁÒ Ô˘ ‰Â ÛÔ˘ ÛÙ¿ıËÎ· ‰ÈfiÏÔ˘
ÛÙÈ˜ Û˘ÌÊÔÚ¤˜; 
ª‹ˆ˜ Ô ∆ÂÏ·ÌÒÓ·˜, Ô ·Ù¤Ú·˜ Ì·˜,
Î·ÏfiÁÓˆÌÔ˜ ı· ÌÂ ‰Â¯ÙÂ› Î·È ÌÂ ¯·Ú¿,
¯ˆÚ›˜ ÂÛ¤Ó· ·Ó ÊÙ¿Ûˆ;
¡·È! ™›ÁÔ˘Ú·!
∫·È ÙÈ ‰Â ı· ÂÈ, fiÛÂ˜ Î·Î›Â˜
‰Â ı· ‚ÚÂÈ Ó· ÍÂÛÙÔÌ›ÛÂÈ, 

[…]
∆¤ÏÔ˜, ‰ÈˆÁÌ¤ÓÔ˜ ·’ ÙË ÁË ÌÔ˘ ı· ‚ÚÂıÒ
Î·È ‰Ô‡ÏÔ˜ ı· Ê·ÓÒ, ÂÓÒ Â›Ì·È ÂÏÂ‡ıÂÚÔ˜.
∞˘Ù¿ ÌÂ ÂÚÈÌ¤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰·Ø ÎÈ Â‰Ò
ÛÙËÓ ∆ÚÔ›·, ÔÏÏÔ› ÔÈ Â¯ıÚÔ›, Î·È Ï›ÁÔÈ 
Ô˘ ÌÂ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó.
∫·È ÁÈ· fiÏ· ÙÔ‡Ù· ·ÈÙ›· Ô ı¿Ó·Ùfi˜ ÛÔ˘.
∞Ï›ÌÔÓfi ÌÔ˘, ÙÈ ı· Î¿Óˆ;

™ÔÊÔÎÏ‹˜, ∞›·˜, ÛÙ. 1004-1010, 1019-1024
(ÌÙÊÚ. EÓ K‡ÎÏˆ, ÂÈÌ. M. °ÈfiÛË)

(Afi ÙÔ ™ÔÊÔÎÏ‹˜, A›·˜, EÎ‰fiÛÂÈ˜ ÙÔ˘ EÈÎÔÛÙÔ‡ ¶ÚÒÙÔ˘)

¶∞ ƒ ∞ § § ∏ § √ K∂ π ª ∂ ¡ √ 5

« ™ ∆ ∏ ¡ ∆ ƒ √ I ∞ E Ã A £ ∏ √ ∞ I ∞ ™ ,  √ A ¢ ∂ § º √ ™ ª √ À »

[√ ∆Â‡ÎÚÔ˜ ıÚËÓÂ› ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÙÒÌ· ÙÔ˘ ·‰ÂÏÊÔ‡ ÙÔ˘ ∞›·ÓÙ·.]

O Aίαντας προετοιµάζει την αυτοκτονία του 
(µελανόµορφος αµφορέας του 6ου αι. π.X.)

Γ. Λαζάνης N. Tζόγιας



™ Ã √ § π ∞ 1155.. Σύµφωνα µε τις συµβάσεις του θεάτρου, τα λόγια αυτά λέγονται έτσι, ώστε να δίνεται η εντύπωση ότι ο Tεύκρος δεν την ακούει.
1166.. Η αυτοκτονία της Λήδας είναι επινόηση του Eυριπίδη. Mε απαγχονισµό στην αρχαία τραγωδία αυτοκτονούσαν συνήθως οι γυναίκες που

αισθάνονταν ντροπή. Έτσι η Ελένη, αν και αθώα, αισθάνεται υπεύθυνη για το θάνατο των προσφιλών της προσώπων.
1177.. Εννοεί τα αδέλφια της, Κάστορα και Πολυδεύκη, τους περίφηµους ∆ιόσκουρους.
1188.. Σύµφωνα µε το µύθο, ο ∆ίας χάρισε την αθανασία στους ∆ιόσκουρους, που έγιναν οι προστάτες των ναυτικών και ταυτίστηκαν µε τον

αστερισµό των ∆ιδύµων.
1199.. O Eυριπίδης επινόησε το θάνατό τους για τον ίδιο λόγο που επινόησε και την αυτοκτονία της Λήδας.
2200.. O σκοπός του ταξιδιού του Tεύκρου είναι ακόµα µια επινόηση του Eυριπίδη, που προβάλλει τις µαντικές ικανότητες της Θεονόης και

δικαιολογεί την παρουσία του στην Aίγυπτο.
2211.. H αιτία, προφανώς, είναι ο φόβος του Θεοκλύµενου µήπως έλθουν Έλληνες (ιδίως ο Mενέλαος) και πάρουν πίσω στην Eλλάδα την αγα-

πηµένη του Eλένη· όµως η Eλένη δεν αποκαλύπτει την αιτία στον Tεύκρο, γιατί έτσι θα πρόδιδε την ταυτότητά της.
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Π P O Λ O Γ O Σ
στ. 83-191 «K·d ‰ÔÎÂÖ Ì’ ö¯ÂÈÓ, ÎÂÓcÓ ‰fiÎËÛÈÓ, ÔéÎ ö¯ˆÓ»

O ΣΚ Ο Π Ο Σ Τ Ο Υ TΑ Ξ Ι ∆ Ι Ο Υ

Τ Ο Υ TΕ Υ Κ Ρ Ο Υ –

H AΠ Ο Χ Ω Ρ Η Σ Η Τ Ο Υ

◗ Tι ζητάει από την Eλένη 

ο Tεύκρος;

◗ Πώς αντιµετωπίζει 

το αίτηµά του η Eλένη 

και µε ποια δικαιολογία;

ΕΛE. Ώω δυστυχίαØ15 κι η µάνα της Ελένης;

TEY. Τη Λήδα λες; Επήγε πια στον Άδη.

ΕΛE. Για τις ντροπές της κόρης της εχάθη;

TEY. Ναι, µια θηλιά περνώντας στο λαιµό της.16 160

TEY. Ζουν του Τυνδάρεω οι δυο γιοι ή δε ζούνε;17

TEY. Και ναι και όχιØ υπάρχει διπλή φήµη.

ΕΛE. Ποια γνώµη η πιο καλή; Αχ! συµφορές µου.
TEY. Άστρα γινήκαν και θεούς τους λένε.18

ΕΛE. Καλός αυτός ο λόγοςØ η άλλη φήµη; 165

TEY. Πως σκοτωθήκαν για την αδελφή τους.19

Όµως τα λόγια φτάνουνεØ δε θέλω

διπλά να κλαίω γι’ αυτά και να στενάζω.

Σκοπός µου που ήρθα στο παλάτι ετούτο

είναι να βρω τη µάντισσα ΘεονόηØ20 170

βοήθησέ µε εσύ µαντείες να πάρω

µε πρίµο αγέρι πώς θα ταξιδέψω,

στη θαλασσόζωστη να φτάσω Κύπρο,

που µε χρησµό µε πρόσταξεν ο Φοίβος

µια πόλη εκεί να ιδρύσω κατοικώντας 175

και να την ονοµάσω Σαλαµίνα,

το πατρικό νησί µου έτσι τιµώντας. 

ΕΛE. Θα σ’ οδηγήσει το ίδιο το ταξίδιØ
µα φύγε, ξένε, γρήγορα απ’ τη χώρα,

ο γιος πριν σ’ αντικρίσει του Πρωτέα 180

που βασιλεύει εδώØ πήγε κυνήγι

µε τα σκυλιά τουØ κι όποιον θα πετύχει  

Έλληνα τον σκοτώνει. Την αιτία

µη θέλεις να τη µάθειςØ δε στη λέωØ 
έπειτα και σε τι θα σ’ ωφελούσα;21 185

TEY. Γυναίκα, µίλησες σωστάØ µακάρι

τη χάρη σου οι θεοί να ξεπληρώσουν.

Είσαι όµοια στο κορµί µε την Ελένη,

µα δεν της µοιάζεις στην ψυχή. Να πάει

κατά χαµού, ποτέ της στον Ευρώτα 190

µη φτάσει· εσύ καλό να βλέπεις πάντα. 
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H Eλένη και το είδωλό της

A ™ ° π ¡ √ À ª ∂ £ ∂ ∞ ∆ ∂ ™

■ Η Ελένη, ύστερα από τη σύντοµη συνοµιλία της µε τον Τεύκρο, µένει και

πάλι µόνη της στη σκηνή. Η κατάσταση όµως στο µεταξύ δεν είναι η ίδια. 

ñ Aς συζητήσουµε τι πρόσφερε η συνάντηση Τεύκρου-Ελένης. Πιο συ-

γκεκριµένα, µπορούµε να εξετάσουµε γιατί η συνάντηση αυτή επιδει-

νώνει την τραγική θέση της ηρωίδας. 

ñ Πώς φαντάζεσαι ότι η συνάντηση αυτή θα µπορούσε να επηρεάσει την

εξέλιξη του έργου (δραµατική οικονοµία);

■ Ο Πρόλογος ολοκληρώνεται. Mπορούµε να κάνουµε κάποιες υποθέσεις

(και να τις επιβεβαιώσουµε ή να τις διαψεύσουµε αργότερα) για τη λει-

τουργία του ως προς:

ñ την εξέλιξη της δράσης,

ñ τα θέµατα που θα θιγούν στο δράµα.

A ™ E ª µ ∞ £ À ¡ √ À ª ∂

◊ÌÔ˘Ó ÎÈ ÂÁÒ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÙÔÍfiÙË˜Ø
ÙÔ ÚÈ˙ÈÎfi ÌÔ˘ ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ Í·ÛÙfi¯ËÛÂ.

∞Ë‰fiÓÈ ÔÈËÙ¿ÚË,
Û·Ó Î·È ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· Ó‡¯Ù· ÛÙ’ ·ÎÚÔı·Ï¿ÛÛÈ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙ¤·
Û’ ¿ÎÔ˘Û·Ó ÔÈ ÛÎÏ¿‚Â˜ ™·ÚÙÈ¿ÙÈÛÛÂ˜ ÎÈ ¤Û˘Ú·Ó ÙÔ ıÚ‹ÓÔ,
ÎÈ ·Ó¿ÌÂÛfi ÙÔ˘˜ –ÔÈÔ˜ ı· ÙÔ ’ÏÂÁÂ– Ë ∂Ï¤ÓË!
∞˘Ù‹ Ô˘ Î˘ÓËÁÔ‡Û·ÌÂ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ™Î¿Ì·ÓÙÚÔ.
◊Ù·Ó ÂÎÂ›, ÛÙ· ¯Â›ÏÈ· ÙË˜ ÂÚ‹ÌÔ˘Ø ÙËÓ ¿ÁÁÈÍ·, ÌÔ˘ Ì›ÏËÛÂ:
«¢ÂÓ Â›Ó’ ·Ï‹ıÂÈ·, ‰ÂÓ Â›Ó’ ·Ï‹ıÂÈ·» ÊÒÓ·˙Â.
«¢ÂÓ Ì‹Î· ÛÙÔ Á·Ï·˙fiÏˆÚÔ Î·Ú¿‚È.

¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¿ÙËÛ· ÙËÓ ·ÓÙÚÂÈˆÌ¤ÓË ∆ÚÔ›·».
[…]
‹Ù·Ó ÂÎÂ›, ÛÙËÓ fi¯ıË ÂÓfi˜ ¢¤ÏÙ·.

∫·È ÛÙËÓ ∆ÚÔ›·;
∆›ÔÙÂ ÛÙËÓ ∆ÚÔ›· – ¤Ó· Â›‰ˆÏÔ.
ŒÙÛÈ ÙÔ ı¤Ï·Ó ÔÈ ıÂÔ›.
∫È Ô ¶¿ÚË˜, Ì’ ¤Ó·Ó ›ÛÎÈÔ Ï¿ÁÈ·˙Â Û· Ó· ‹Ù·Ó Ï¿ÛÌ· 

·ÙfiÊÈÔØ
ÎÈ ÂÌÂ›˜ ÛÊ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ∂Ï¤ÓË ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·.

°. ™ÂÊ¤ÚË˜, «∂Ï¤ÓË» (·fiÛ·ÛÌ·)  

(Afi ÙÔ °. ™ÂÊ¤ÚË˜, ¶ÔÈ‹Ì·Ù·, ÿÎ·ÚÔ˜)

¶∞ ƒ ∞ § § ∏ § √ K∂ π ª ∂ ¡ √ 6

■ Ο ποιητής µέσα από τα λόγια του Τεύκρου δίνει κι άλλες

πληροφορίες για το σκηνικό. Τα στοιχεία αυτά οι θεατές της

παράστασης µπορούν να τα δουν:

—  µε τα ίδια τους τα µάτια (ρεαλιστικό σκηνικό),

—  µε τα «µάτια» της φαντασίας τους (αφαιρετικό σκηνικό).

ñ Ας παρατηρήσουµε τη διπλανή φωτογραφία. Ως θεατής

της παράστασης αυτής τι θα «έβλεπες» ακούγοντας τον

Τεύκρο;  

■ Ο Τεύκρος ήρθε στη σκηνή από τη µία πάροδο* και τώρα απο-

χωρεί από την ίδια, για να συνεχίσει το ταξίδι του. Αν λάβεις

υπόψη σου όσα αναφέρει ο Τεύκρος και τη θεατρική σύµβαση της εποχής, από ποια πάροδο πιστεύεις ότι γίνεται η εί-

σοδος και η έξοδός του από τη σκηνή; 

« ∫ π O , ∆ π E Ã ∂ π ™ ¢ ∂ π ° π ∞ A § ∏ £ ∂ π ∞ ∆ √ § √ ° π ∞ ∑ ∂ π ™ ; »

Mακέτα σκηνικού του Γ. Zιάκα για παράσταση 
της Eλένης, Θ.O.K., 1993, σκην. N. Xαραλάµπους

Tεύκρος (Z. Pούµπος, Eταιρεία Θεάτρου 
«H άλλη πλευρά», 2004, 
σκην. Ά. Mιχόπουλος)
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Π P O Λ O Γ O Σ
στ. 1-191 «K·d ‰ÔÎÂÖ Ì’ ö¯ÂÈÓ, ÎÂÓcÓ ‰fiÎËÛÈÓ, ÔéÎ ö¯ˆÓ»

E ƒ ø ∆ ∏ ™ ∂ π ™

1. Τα βάσανά µου θα σας ιστορήσω (στ. 26), λέει η Ελένη κι αρχίζει να αναφέρεται στην αιτία των κακών. Προσπα-

θήστε να αποδώσετε περιληπτικά σε 10 γραµµές τα γεγονότα που αποτέλεσαν την αρχή των κακών.

2. Ωραία Ελένη, Πηνελόπη, Οδυσσέας: Με ποιον ή ποιους από αυτούς τους ήρωες της µυθικής παράδοσης έχει,

κατά τη γνώµη σας, κοινά στοιχεία η Ελένη του Ευριπίδη; 

3. «Η γενιά του Ευριπίδη διερωτάται και χειραφετείται»(Jacqueline de Romilly): Αναζητήστε στο µονόλογο της Eλέ-

νης στοιχεία που θα µπορούσαν να στηρίξουν αυτή την άποψη.

4. Κύρια λειτουργία του προλόγου στο αρχαίο δράµα θεωρείται η ενηµέρωση των θεατών για τον τόπο, το χρόνο, τα

βασικά πρόσωπα, την προϊστορία της δράσης και το κεντρικό νήµα της υπόθεσης. Ποια στοιχεία του Προλόγου

επιτελούν την παραπάνω λειτουργία της Ελένης του Ευριπίδη;

5. Σύµφωνα µε κάποιους µελετητές, ο Tεύκρος βρίσκεται σε τραγική θέση. Συµµερίζεστε την άποψή τους; Να στη-

ρίξετε την απάντησή σας σε όλες τις πληροφορίες που µας δίνει για τον εαυτό του ο Τεύκρος και στη συµπερι-

φορά του απέναντι στην Ελένη.

6. O Tεύκρος φτάνοντας στην Kύπρο αφηγείται τη συνάντηση µε την Eλένη σε έναν παλιό συµπολεµιστή του...

E ƒ ° ∞ ™ π ∞

Nα µελετήσετε ορισµένους Προλόγους και να διερευνήσετε τη λειτουργία τους. ∆είτε για παράδειγµα: α) τον Πρόλο-

γο από ορισµένα διηγήµατα, που περιλαµβάνονται στα Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της τάξης σας, β) τον Πρό-

λογο από ένα σύγχρονο θεατρικό έργο, που µπορείτε να αναζητήσετε στη βιβλιοθήκη του σχολείου σας, γ) τον Πρό-

λογο από το βιβλίο της Φυσικής ή των Μαθηµατικών.

£ ∂ ª ∞ ∆ ∞
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Αρκετά είναι τα θέµατα που θα µας απασχολήσουν στην Ελένη. Τα θέµατα αυτά χτίζονται σταδιακά στο έργο. Για να

καταφέρετε λοιπόν να διαµορφώσετε µια ολοκληρωµένη εικόνα τους, χρειάζεται να εντοπίζετε τα σχετικά στοιχεία και

στη συνέχεια να τα καταγράφετε. Κάποια στιγµή, που θα ολοκληρώνεται ένα θέµα, µπορείτε να παρουσιάζετε στην τά-

ξη τα αποτελέσµατα της έρευνάς σας.

Για το σκοπό αυτό θα βοηθήσει να χωριστείτε σε οµάδες των 2-3 ατόµων και να καταγράφετε τα στοιχεία του θέ-

µατος που έχετε αναλάβει σε ένα ξεχωριστό µέρος του τετραδίου σας ή σε µικρά χαρτάκια, τα δελτία.

Ας αρχίσουµε την αποδελτίωση από τα εξής θέµατα:

1) πόλεµος, 2) η αντίθεση «είναι – φαίνεσθαι», 3) οι Θεοί, 4) γνώση – άγνοια.

¢ ƒ ∞ ™ ∆ ∏ ƒ π √ ∆ ∏ ∆ ∞

Ας υποθέσουµε ότι η τάξη σας αποφάσισε να ανεβάσει την Ελένη.  Ένας από τους τοµείς, µε τους οποίους έχετε να

ασχοληθείτε, είναι και το σκηνικό.  Μπορείτε, λοιπόν, να σχεδιάσετε το σκηνικό που εσείς προτείνετε. Iδέες µπορείτε

να πάρετε από τα σκηνικά που απεικονίζονται στο βιβλίο σας (σελ. 9-21) και τη µακέτα που σχεδίασε ο Γιάννης Τσα-

ρούχης για µια παράσταση της Ελένης (σελ. 35).



¶APO¢O™

O θρήνος για την αδυσώπητη µοίρα

«AågÓ ‰˘Û·›ˆÓ ÙÈ˜ öÏ·¯ÂÓ öÏ·¯ÂÓ»
(στ. 213-214, µτφρ. στ. 246)

EYPI¶I¢H Eλένη

στ. 192-436

Hλέκτρα – Xορός
(K. Παξινού, 
Σοφοκλής,
Hλέκτρα, 
Eθνικό Θέατρο,
1938, σκην. 
∆. Pοντήρης)

Θ E M A T A

● Tο λυρικό στοιχείο

● Άτοµο και οµάδα: Hρωίδα

και Xορός

● H τραγικότητα

● H επιθυµία φυγής 

από την πραγµατικότητα

Π Λ O K H

■ H απόφαση της Eλένης

■ H πρόταση του Xορού

Π A P O ∆ O Σ

ΠPOΩ∆OΣ KOMMOΣ ∆IAΛOΓIKH ΣKHNH AMOIBAION
192-195 196-288 289-371 372-436

Eλένη Eλένη – Xορός Xορός – Eλένη Eλένη – Xορός



11.. Eισαγωγικοί στίχοι που τραγουδά η Eλένη µε τη συνοδεία µουσικού οργάνου και ανοίγουν το δρόµο στο λυρικό µέρος. 
22.. Σύµφωνα µε έναν αρχαίο σχολιαστή, ο Xορός, όταν τραγουδούσε τη στροφή, κινούνταν προς τα δεξιά (= στροφή) και, όταν τραγου-

δούσε την αντιστροφή, επέστρεφε στη θέση του, ενώ, αν πρόσθεταν µιαν ακόµα στροφή, την «επωδό», έµενε ακίνητος.
33.. H Eλένη στην ά στροφή επικαλείται θεότητες που έχουν σχέση µε το θάνατο: την Περσεφόνη και τις συντρόφισσές της, Σειρήνες. ∆εδοµένου

ότι συχνά βρίσκουµε Σειρήνες σε επιτύµβια µνηµεία, ίσως στο µνηµείο του Πρωτέα να υπήρχε ανάγλυφη ή ζωγραφισµένη µια Σειρήνα. 
44.. Φόρµιγγες, φλογέρες, αυλοί: µουσικά όργανα. H φόρµιγξ ήταν έγχορδο µουσικό όργανο, ένα είδος κιθάρας, ενώ ο αυλός και η φλο-

γέρα ήταν πνευστά. Συνήθιζαν να κατασκευάζουν τις φλογέρες από ξύλο λωτού.
55.. ∆εν είναι τυχαία η αναφορά στην Περσεφόνη, διότι: α) είναι η θεά του Κάτω Kόσµου και β) έχει κοινά σηµεία µε την Eλένη, καθώς εί-

χε απαχθεί και είχε αναγκαστεί να παντρευτεί τον Πλούτωνα. 
66.. κάποτες = πριν από λίγο.
77.. O Xορός µιλάει σε ενικό αριθµό και εκφράζει, σύµφωνα µε τη σύµβαση, τη δράση ή τα συναισθήµατα όλων των µελών του.
88.. ρούχα κόκκινα (πορφυρά) φορούσαν οι βασιλιάδες. Άρα οι γυναίκες του Xορού ήταν στην υπηρεσία του Θεοκλύµενου.
99.. καθώς = όπως. Aρχίζει µια παροµοίωση, η οποία δεν είναι τυχαία: η καταδίωξη της Νεράιδας από τον Πάνα θυµίζει την πίεση που ασκεί

στην Ελένη ο Θεοκλύµενος, για να γίνει γυναίκα του.
1100.. Ο Παν ήταν θεότητα που προστάτευε τους βοσκούς. Τον φαντάζονταν µε κέρατα στο κεφάλι, τραγοπόδαρο και γεµάτο ερωτική διάθε-

ση. Σε όσους καταδίωκε προκαλούσε πανικό. 
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ΕΛE. Σε τι κλάµα βαθύ να ξεσπάσω, που θλίψη τρανή

την ψυχή µου πλακώνει µε πόνο µεγάλο κι ασήκωτο;

Ποιο µοιρολόγι να πιάσω

µε θρήνους, µε βόγγους, µε δάκρυα; 195

ΕΛE. Σειρήνες3, φτερωτές κόρες της Γης, ελάτε

µε φόρµιγγες, φλογέρες λωτοκάµωτες,

µε αυλούς4 συντρόφισσες στον πόνο µου,

ζυγιάζοντας συνταιριαστούς

θρήνους στα µαύρα µου δεινά. 200

Στις συµφορές µου δάκρυα

να ’στελνε η Περσεφόνη,5

λυπητερούς, µακρόσυρτους

σκοπούς να συνοδέψουνε

τα κλάµατά µου κι από µε 205

να πάρει σαν αντίχαρη

στ’ ανήλιαγα παλάτια της

πικρό πικρό τραγούδισµα

για τους βαριόµοιρους νεκρούς.

XOPOΣ Κοντά στη γαλανή ακροθαλασσιά 210

σε τρυφερά καλάµια απάνω

και στη σγουρή τη χλόη κάποτες6

άπλωνα7 ρούχα κόκκινα8 στον ήλιο

να τα στεγνώσουν οι χρυσές αχτίδεςØ
τότε άκουσα µια πονεµένη 215

βαθιά φωνή, σπαραχτική,

σα βογκητό και µοιρολόι,

καθώς9 µια νύµφη, µια νεράιδα

τρέχει θρηνώντας στα βουνά

ή µέσα στις βραχοσπηλιές 220

σκούζει και στηθοδέρνεται,

γιατί σε στρώµα ερωτικό

τραχιά τη σέρνει ο Πάνας.10

H EΠ Ι Κ Λ Η Σ Η

Τ Η Σ EΛ Ε Ν Η Σ

◗ Ποιες προσκαλεί η Eλένη;

◗ Για ποιο λόγο;

H E Ι Σ Ο ∆ Ο Σ

Τ Ω Ν ΓΥ Ν Α Ι Κ Ω Ν

Τ Ο Υ XΟ Ρ Ο Υ

◗ Πού βρίσκονταν 

οι γυναίκες του Xορού;

◗ Πώς δικαιολογούν 

τον ερχοµό τους;

A΄ ΣΤΡΟΦΗ2

A΄ AΝΤΙΣΤΡΟΦΗ

KOMMO™ (ÛÙ. 196-288)

¶POø¢O™1 (ÛÙ. 192-195)
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O θρήνος για την αδυσώπητη µοίρα

Ο Τεύκρος αποχωρεί. Η Ελένη µόνη στη σκηνή ξεσπά σε βαθύ κλά-

µα και µοιρολόγι. Aκούγοντάς την, µια οµάδα γυναικών µπαίνει στο

σκηνικό χώρο και απλώνεται στην ορχήστρα*.

■ Η είσοδος του Xορού στο αρχαίο θέατρο γινόταν κατά κανόνα

µε κάποια επισηµότητα, µε ρυθµικά συνήθως βήµατα, µε τρόπο

δηλαδή που θύµιζε θρησκευτική τελετουργία· κάτι σαν τις ση-

µερινές λιτανείες των εικόνων ή την ακολουθία του Επιταφίου.

ñ Ας µεταφερθούµε νοερά στο θέατρο του ∆ιονύσου εκείνο

το πρωινό του 412 π.Χ. κι ας φανταστούµε την είσοδο των

γυναικών του Xορού στην ορχήστρα. 

■ Στην εποχή µας όµως η τραγωδία δεν έχει πια θρησκευτικό χαρακτήρα. Ο σκη-

νοθέτης, εποµένως, µπορεί να κινηθεί πιο ελεύθερα. 

ñ Ας παρατηρήσουµε τη φωτογραφία από µια σύγχρονη παράσταση αρχαίου

δράµατος. Πώς εισάγει το Xορό ο σκηνοθέτης;

ñ Με βάση τα στοιχεία της ά αντιστροφής, ποιες οδηγίες θα έδινες εσύ ως σκη-

νοθέτης στις γυναίκες του Xορού για την είσοδό τους στην ορχήστρα; 
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■ Παρακολουθούµε την Πάροδο*, την πρώτη είσοδο του Χορού στην ορχήστρα. Ο Χορός, µια οµάδα ανθρώπων µε κοι-

νά χαρακτηριστικά, ένα οµοιογενές σύνολο, δίνει στην τραγωδία λυρική διάσταση µε το τραγούδι του. Στη συγκεκριµέ-

νη τραγωδία οι γυναίκες του Xορού και η Ελένη εκφράζουν εναλλάξ (‰È’ àÌÔÈ‚·›ˆÓ*) τη συναισθηµατική τους φόρτιση µέ-

σα από ένα θρηνητικό τραγούδι, τον κοµµό*. 

ñ Ας προσπαθήσουµε να εντοπίσουµε στοιχεία µορφής και περιεχοµένου, µε τα οποία εκφράζεται ο θρηνητικός

χαρακτήρας του τραγουδιού αυτού.

A ™ E ª µ ∞ £ À ¡ √ À ª ∂

∂Ì¤ ÌÔ˘ Ú¤Ô˘Ó ÎÏ¿Ì·Ù·, ‰¿ÎÚ˘· Î·È Ì˘ÚÈÔÏfiÁÈ·,
Ó· ÎÏ·›ˆ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÈÁ·Ó¿ Î·È ÙËÓ ·˘Á‹ ÁÂÌ¿Ù·
ÎÈ ·˘ÙÔ‡ ÛÙ· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ó· Û¤ÚÓˆ Ì˘ÚÈÔÏfiÁÈ.
∫Ï¿„ÂÙÂ, Ì¿ÙÈ· Ì’, ÎÏ¿„ÂÙÂ, Ó· Û‡ÚÂÙÂ ÔÙ¿ÌÈ,

Ó· Á¤ÓÂÈ Ï›ÌÓË Î·È ÁÈ·Ïfi˜, Ó· ¿ÂÈ ÛÙÔÓ Î¿Ùˆ ÎfiÛÌÔ,
ÁÈ· Ó· ‚ÚÂ¯Ô‡ÓÙ’ ÔÈ ¿‚ÚÂ¯ÔÈ, Ó· ÈÔ˘Ó ÔÈ ‰È„·ÛÌ¤ÓÔÈ,
Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ÎÈ ÔÈ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÔ› ÓÂÚfi ÛÙÔ Î·Ï·Ì¿ÚÈ,
Ó· ÁÚ¿„Ô˘ÓÂ Ù· ‚¿Û·Ó· ÙˆÓ ÔÏ˘·Á·ËÌ¤ÓˆÓ.

™‡Á¯ÚÔÓÔ ÌÔÈÚÔÏfiÁÈ (·fiÛ·ÛÌ·)

(Afi ÙÔ A. Passow, TÚ·ÁÔ‡‰È· PˆÌ·›ÈÎ·, X. TÂÁfiÔ˘ÏÔ˜ – N. N›Î·˜)

¶∞ ƒ ∞ § § ∏ § √ K∂ π ª ∂ ¡ √ 1
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Παράσταση τραγικού Xορού µπροστά 
στο βωµό του ∆ιονύσου
(αττικός ερυθρόµορφος κρατήρας του 5ου αι. π.X.)

Eίσοδος Xορού (Eυριπίδης, Hλέκτρα, ∆H.ΠE.ΘE. Πάτρας, 2003, επιµ. κίνησης A. Kαζούρη)



1111.. Mε αυτή την προσφώνηση οι θεατές πληροφορούνται έµµεσα την καταγωγή του Xορού.
1122.. Η επανάληψη της λέξης ήρθε (αναδίπλωση) είναι σκόπιµη και δείχνει ότι το κλάµα πνίγει την Eλένη που ξαναλέει την ίδια λέξη.
1133.. Ο ιππέας Κάστορας και ο πυγµάχος Πολυδεύκης ενσάρκωναν στην αρχαιότητα το αθλητικό ιδεώδες των ∆ωριέων.
1144 H τύχη και η µοίρα θεωρούνται ήδη από τον Όµηρο πρωταρχικές δυνάµεις του σύµπαντος, που καθορίζουν τη ζωή του ανθρώπου.
1155.. Στο πρωτότυπο α�%ν δυσα!ων. Kυριολεκτικά σηµαίνει ζωή δυστυχισµένη. Παρόµοιο είναι το δικό µας «βίος αβίωτος» = ζωή αβάσταχτη.
1166.. Nαός της Αθηνάς στη Σπάρτη. Ονοµάστηκε έτσι ή γιατί οι πύλες του ήταν χάλκινες ή γιατί οι τοίχοι καλύπτονταν από ελάσµατα χαλκού.
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OΙ ΣΥ Μ Φ Ο Ρ Ε Σ

Τ Η Σ EΛ Ε Ν Η Σ

◗ Ποιες ειδήσεις µεταφέρει 

η Eλένη στις γυναίκες 

του Xορού;

H AΝ Τ Α Π Ο Κ Ρ Ι Σ Η

Τ Ο Υ XΟ Ρ Ο Υ

◗ Γιατί λυπάται ο Xορός 

την Eλένη;

B΄ ΣΤΡΟΦΗ

B΄ AΝΤΙΣΤΡΟΦΗ

ΕΛE. Γυναίκες της Ελλάδας,11 αχ!

κούρσεµα καραβιού βαρβαρικού,  225

ήρθε ένας ναύτης Αχαιός,

ήρθε12 και πόνους µου ’φερε

βαριούς στους πόνους που έχω.

Την γκρεµισµένη τώρα Τροία   

την τρώει ανέλεη φωτιάØ 230

φταίω εγώ για τόσους φόνους

και τ’ όνοµά µου, που ένα πλήθος 

σώριασε δυστυχίες. Η Λήδα

πέρασε βρόχο στο λαιµό της

και πέθανε για τις ντροπές µου. 235

Στο πέλαο, παραδέρνοντας,

ο άντρας µου είναι πια χαµένοςØ
ο Κάστορας κι ο Πολυδεύκης,

διπλό καµάρι της πατρίδας,

έγιναν άφαντοι κι αφήσαν 240

έρηµες τις παλαίστρες, πλάι

στις καλαµιές του Ευρώτα, δίχως   

αλόγων ποδοβολητά.13

XOP. Άα! Τύχη πολυστέναχτη

και πικραµένη µοίρα14 που έχεις! 245

Αγλύκαντη ζωή15 από τότε

που σ’ έσπειρεν ο ∆ίας, όταν

σαν κύκνος λευκοφτέρουγος

αστράφτοντας µες στον αιθέρα

µπήκε στης µάνας σου τον κόρφο. 250

Ποια συµφορά σού λείπει τάχα;

Ποια δυστυχία δεν έχεις υποφέρει;

Κρεµάστηκε η µητέρα σου,

τα δυο σου αδέλφια, δίδυµα του ∆ία

βλαστάρια, δε χαρήκαν τη ζωή τους.  255

∆ε βλέπεις την πατρίδα πια

κι ολούθε λεν στις πολιτείες

πως µ’ ένα βάρβαρο, κυρά µου,

σ’ άτιµο πλάγιασες κρεβάτι.

Πνίγηκε µες στα κύµατα ο καλός σου, 260

κι ούτε ποτέ στο πατρικό

παλάτι σου χαρά θα δώσεις

και στης Χαλκίοικης16 το ναό.



■ Παρακολουθώντας τη συµµετοχή των γυναικών στο θρήνο της

Ελένης και βασιζόµενοι σε στοιχεία που προκύπτουν από το

κείµενο, ας κάνουµε υποθέσεις για τη σκευή του Xορού, την κί-

νησή του στην ορχήστρα και τη µουσική που ακούγεται σε όλη

τη διάρκεια του κοµµού.

Σε αυτές µας τις υποθέσεις θα µπο-

ρούσαν να µας βοηθήσουν και τα πα-

ρακάτω στοιχεία:

– O Xορός γίνεται ένα οµοιογενές σύνολο χάρη και στη σκηνική του παρουσία, όπως το συ-

ντονισµό συχνά των κινήσεων, το συγχρονισµό των χειρονοµιών, την κοινή σκευή. 

– Τα λυρικά µέρη της τραγωδίας συνοδεύει πάντοτε µουσική. Στις αρχαίες µάλιστα παρα-

στάσεις ήταν αναγκαία η συµµετοχή ενός αυλητή σε όλη τη διάρκεια του έργου. Έτσι πα-

ρουσιαζόταν ένα πλούσιο θέαµα µε το συνδυασµό λόγου, µουσικής και κίνησης.
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O θρήνος για την αδυσώπητη µοίρα
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■ Το Xορό της τραγωδίας αποτελούν συνήθως γυναίκες ή γέρο-

ντες, άνθρωποι δηλαδή αδύναµοι να επέµβουν δραστικά στην

εξέλιξη του δράµατος. Συµµετέχουν πάντως συναισθηµατικά,

παρακολουθώντας την πορεία του τραγικού ήρωα και συµπά-

σχοντας µαζί του. 

ñ Ας επισηµάνουµε την ταυτότητα του Xορού στην τραγωδία

µας και ας συζητήσουµε τη συγκεκριµένη επιλογή.

■ Οι γυναίκες του Χορού στον κοµµό επαναλαµβάνουν τις συµ-

φορές της Ελένης, καθρεπτίζοντας έτσι το πάθος της ηρωίδας.

ñ Σε ποιο µέρος του κοµµού ο Xορός γίνεται η ηχώ της ηρωίδας και τι νόηµα έχει άραγε αυτή η επανάληψη για

τους θεατές;

ñ Αξίζει να προσέξουµε τις λεπτές διαφοροποιήσεις ανάµεσα στις ειδήσεις που µεταφέρει η Ελένη και σ’ αυτές

που επαναλαµβάνει ο Xορός. Ποιες είναι; Θα συµβάλουν άραγε στη δραµατική εξέλιξη; 
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AÏÏ¿ ÙËÓ ¶ËÓÂÏfiË fiÓÔ˜ ‚·Ú‡˜ ÙËÓ Û˘ÓÂ‹ÚÂ, Ô˘ ÙËÓ „˘¯‹ / Ì·Ú·›ÓÂÈØ ‰ÂÓ ÎÔ›Ù·ÍÂ Ó· ‚ÚÂÈ ÛÎ·ÌÓ›, ·’
Ù· ÔÏÏ¿ Ì¤Û· ÛÙÔ Û›ÙÈ, / Ó’ ·ÎÔ˘Ì‹ÛÂÈØ Î¿ıËÛÂ ÛÙÔ Î·ÙÒÊÏÈ ÙË˜ Î·ÏÔ¯ÙÈÛÌ¤ÓË˜ Î¿Ì·ÚË˜, / Û·Ú·¯ÙÈÎ¿
ıÚËÓÒÓÙ·˜Ø ÎÈ fiÏÂ˜ ÔÈ ‰Ô‡ÏÂ˜ Á‡Úˆ ÙË˜ / ÛÈÁfiÎÏ·ÈÁ·Ó, fiÛÂ˜ ‚ÚÂı‹Î·ÓÂ ÛÙÔ ı¿Ï·ÌÔ, / ÁÂÚfiÓÙÈÛÛÂ˜ Î·È Ó¤Â˜.

ŸÌËÚÔ˜, √‰‡ÛÛÂÈ· ‰, ÛÙ. 716-728 (ÌÙÊÚ. ¢. N. M·ÚˆÓ›ÙË˜)

(Afi ÙÔ OÌ‹ÚÔ˘ O‰‡ÛÛÂÈ·, P·„ˆ‰›· ‰, K·ÛÙ·ÓÈÒÙË˜)

¶∞ ƒ ∞ § § ∏ § √ K∂ π ª ∂ ¡ √ 2

Aυλητής (ερυθρόµορφο αγγείο του 5ου αι. π.X.)

« O § ∂ ™ √ π ¢ √ À § ∂ ™ ° À ƒ ø ∆ ∏ ™ ™ π ° √ ∫ § ∞ π ° ∞ ¡ »

[ŸÙ·Ó Ë ¶ËÓÂÏfiË Ì·ı·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÌÓËÛÙ‹ÚÂ˜ Û¯Â‰È¿˙Ô˘Ó Ó· ÂÍÔÓÙÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÁÈÔ ÙË˜, ÙÔÓ TËÏ¤Ì·¯Ô, ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ ıÚ‹ÓÔ.]

Xορός από παράσταση της Eλένης
(Eθνικό Θέατρο, 1977, χορογρ. Nτ. Tσάτσου-Συµεωνίδη)

Xορός της Eλένης (K.Θ.B.E., 1982, 
σκην. A. Bουτσινάς, χορογρ. E. Πήττα)
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OΙ YΠ Α Ι Τ Ι Ο Ι

Τ Ω Ν ΣΥ Μ Φ Ο Ρ Ω Ν

◗ Ποιους θεωρεί 

η Eλένη υπεύθυνους 

για τα δεινά της;

◗ Ποιες ήταν οι συνέπειες

της απαγωγής της Eλένης;

H AΛ Λ Ο Κ Ο Τ Η ZΩ Η

Τ Η Σ EΛ Ε Ν Η Σ

◗ Γιατί η Eλένη θεωρεί 

αλλόκοτη τη γέννησή της;

1177.. Mέρος του χορικού άσµατος, που συµπληρώνει τη στροφή και την αντιστροφή.
1188.. Tην Eλένη στην πραγµατικότητα δεν την ενδιαφέρει ποιος κατασκεύασε το πλοίο. Συνδέοντας ένα συνηθισµένο γεγονός (ναυπήγηση

ενός πλοίου) µε τις φοβερές συνέπειές του, αναζητά την αρχή των συµφορών της.
1199.. ∆αναοί = Έλληνες, Πριαµίδες = Τρωαδίτες.
2200.. H αρπαγή της Eλένης παρουσιάζει οµοιότητες µε το µύθο της αρπαγής της Περσεφόνης.
2211.. Παράξενο (στο πρωτότυπο τέρας). H λέξη επαναλαµβάνεται και στο στίχο 296 (και µεταφράζεται ως αλλόκοτη). Η λέξη τέρας στα αρ-

χαία ελληνικά ήταν αµφίσηµη, γιατί υποδήλωνε και το θαυµαστό και το τερατώδες.
2222.. Σύµφωνα µε µια παράδοση, µετά την ερωτική της ένωση µε τον κύκνο-∆ία η Λήδα γέννησε ένα αυγό, από όπου βγήκε η κόρη της, η

Ελένη.

EΠΩ∆ΟΣ17 ΕΛE. Ποιος Έλληνας ή Τρωαδίτης

πελέκησε το πεύκο εκείνο18 265

που ’φερε τόσα δάκρυα στην Τροία;

Καράβι συµφοράς ο Πάρης

φτιάχνοντας απ’ αυτό εταξίδεψε  

µε το βαρβαρικό σκαρί του

κι αρµένισε στη χώρα µου 270

γι’ αυτή τη δύσµοιρη οµορφιά,

τον έρωτά µου να κερδίσει.

Μαζί του η φόνισσα και δολοπλόκα

Κύπριδα, στο χαµό οδηγώντας

∆αναούς και ΠριαµίδεςØ19 δύστυχη που ’µαι! 275

Κι απ’ το χρυσό θρονί της η Ήρα,

του ∆ία η σεβαστή γυναίκα,

το φτεροπόδη έστειλε Ερµή.

Κι ως έκοβα µες στην ποδιά µου

τριαντάφυλλα δροσάτα, στη Χαλκίοικη 280

δώρο την Αθηνά για να τα πάω,

µ’ άρπαξε αυτός κι απ’ τον αιθέρα εδώ  

στον άχαρο µ’ έφερε τόπο

τη δόλια,20 αιτία για να σφαχτούν

οι Έλληνες κι οι Πριαµίδες. 285

Και τ’ όνοµά µου ντροπιασµένη,

ψεύτικη το λερώνει φήµη

πλάι στου Σιµόεντα τα νερά.

XOP. Ξέρω, σε ζώνουν συµφορέςØ µα πρέπει

µε υποµονή τις πίκρες να βαστάζεις. 290

ΕΛE. Καλές µου, µε ποια δέθηκα εγώ µοίρα;

Με γέννησε η µητέρα µου σαν κάτι

παράξενο;21 Καµιά Ελληνίδα ή ξένη

ποτές αυγό πουλιού δεν έκανε όπως

εµένα η Λήδα από το ∆ία, ως λένε.22 295

Αλλόκοτη κι ολάκερη η ζωή µουØ
δυο οι φταίχτες, η Ήρα κι η οµορφιά µου. 

™ Ã √ § π ∞

¢IA§O°IKH ™KHNH (ÛÙ. 289-371)
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O θρήνος για την αδυσώπητη µοίρα

■ Σε όλη τη διάρκεια του κοµµού η Ελένη εκφράζει την

οδύνη και την απελπισία της. 

ñ Πώς ο αρχαίος υποκριτής, που υποδυόταν την

Ελένη, πιστεύεις ότι θα απέδιδε αυτά τα έντονα

συναισθήµατα; Ας λάβουµε υπόψη ότι: α) οι ηθο-

ποιοί στο αρχαίο θέατρο φορούσαν προσωπείο

και β) ο πιο κοντινός θεατής απείχε περίπου 10

µέτρα και ο πιο µακρινός περίπου 100. 

A ™ ° π ¡ √ À ª ∂ £ ∂ ∞ ∆ ∂ ™

■ Έχουµε ήδη διαπιστώσει στον Πρόλογο την τραγική θέση της Ελένης. Στοιχεία που ορίζουν την τραγικότητα ενός

προσώπου και το καθιστούν τραγικό ήρωα θεωρούνται –ανάµεσα στα άλλα– τα αισθήµατα ενοχής, η σύγκρουσή του

µε υπέρτερες δυνάµεις, η απότοµη µεταστροφή της τύχης, η επικράτηση µιας αναπόφευκτης µοίρας. Aς αναζητή-

σουµε στον κοµµό στοιχεία που συνθέτουν την τραγικότητα της ηρωίδας. 

A ™ E ª µ ∞ £ À ¡ √ À ª ∂

™˘ÊÔÚ¿!
¶Ò˜ Ë ‰‡ÛÙ˘¯Ë, Ò˜ Ó· ÌËÓ ÎÏ·›ˆ, Ô˘ ÌÔ˘ ¯¿ıËÎ·Ó 
Ù· ·È‰È¿ ÌÔ˘, Ë ·ÙÚ›‰· ÌÔ˘, Ô ¿ÓÙÚ·˜ ÌÔ˘; 
ªÂÁ·ÏÂ›· ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ ÂÛÌ¤Ó·Ø ÏÔÈfiÓ 
ÌÈ· ÛÎÈ¿, Ù›ÔÙ’ ¿ÏÏÔ ‰ÂÓ ‹Û·ÛÙÂ. 
∆È Ó· ˆ, ÙÈ Ó’ ·Ê‹Ûˆ 
Î·È Û·Ó ÙÈ Ó· ıÚËÓ‹Ûˆ;
¶Ò˜ ÔÈ ÎÏÂ›‰ˆÛÂ˜, ·¯, ÌÔ˘ ÔÓÔ‡ÓÂ ÙË˜ ‰‡ÛÙ˘¯Ë˜, 
Í·ÏˆÌ¤ÓË fiˆ˜ Â›Ì·È ‰ˆ ¯¿Ìˆ 

ÌÂ ÙËÓ Ï¿ÙË ÛÂ ÛÙÚÒÛË ÛÎÏËÚ‹! 
√¯, ÔÈ fiÓÔÈ ÙÚ˘Ô‡Ó Ù· ÏÂ˘Ú¿ ÌÔ˘, 
Ù· ÌÂÏ›ÁÁÈ· ÌÔ˘ Â‰Ò, ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ. 
¡· Û·ÏÂ‡ˆ Ò˜ ı¤Ïˆ 
ÙÔ˘ ÎÔÚÌÈÔ‡ ÙÔ ÛÎ·Ú› 
ÌÈ· ‰ÂÍÈ¿, ÌÈ· ·’ ÙËÓ ¿ÏÏË,
Ó· ÎÚ·Ù¿ ÙÔ Ú˘ıÌfi ÛÙÔ˘˜ ·ÛÙ¤ÚÂ˘ÙÔ˘˜ ıÚ‹ÓÔ˘˜ ÌÔ˘! 
£Ú‹ÓÔÈ, ‰›¯ˆ˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ¯ÔÚÒÓ, 
Â›Ó’ ·˘Ù‹ Ë ÌÔ˘ÛÈÎ‹ Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ‰‡ÛÙ˘¯Ô˘˜.

∂˘ÚÈ›‰Ë˜, ∆Úˆ·‰›ÙÈÛÛÂ˜, ÛÙ. 105-121 (ÌÙÊÚ. £. ™Ù·‡ÚÔ˘)

(Afi ÙÔ TÚ·Áˆ‰›Â˜ ÙÔ˘ E˘ÚÈ›‰Ë, BÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›ÔÓ ÙË˜ «EÛÙ›·˜»)

¶∞ ƒ ∞ § § ∏ § √ K∂ π ª ∂ ¡ √ 3

√  £ ƒ ∏ ¡ √ ™

[MÂÙ¿ ÙËÓ ÙÒÛË ÙË˜ ∆ÚÔ›·˜ Ë ·È¯Ì¿ÏˆÙË ∂Î¿‚Ë, Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ¶Ú›·ÌÔ˘ Î·È ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ŒÎÙÔÚ·, ıÚËÓÂ›.] 

Σύγχρονοι θεατές 
σε αρχαίο θέατρο

Θεατές από αγγειογραφία 
(µελανόµορφο αγγείο του 6ου αι. π.X.)Hθοποιοί µε προσωπείο από σύγχρονη παράσταση



2233.. Στο πρωτότυπο &γαλµα. H Eλένη πιθανόν να εύχεται να εξαφανιζόταν η οµορφιά της, όπως το χρώµα από ένα άγαλµα (τα αρχαία αγάλ-
µατα ήταν πολύχρωµα) ή από ένα ζωγραφικό πίνακα.

2244.. εξόν = εκτός.
2255.. Σύµφωνα µε την κυρίαρχη αντίληψη των Αθηναίων, τα βαρβαρικά ήθη είναι κατώτερα από τα ελληνικά και οι βάρβαροι είναι δούλοι,

καθώς είναι υποταγµένοι στον απόλυτο µονάρχη. 
2266.. Εκφράζει και εδώ η Ελένη (όπως και στο στ. 64) την άποψη ότι είναι αναίτιος και ταυτόχρονα παναίτιος, δηλαδή ότι είναι αθώα και ταυ-

τόχρονα υπεύθυνη για όλα, εξαιτίας της οµορφιάς της.
2277.. Κόρη της Ελένης είναι η Ερµιόνη, η οποία ακούγεται εδώ για πρώτη φορά. Mε το ρήµα κακογερνάει η Eλένη δεν αναφέρεται στην τω-

ρινή αλλά στη µελλοντική τύχη της κόρης της.
2288.. H Ελένη υιοθετεί εδώ τη χειρότερη εκδοχή.
2299.. H αναγνώριση δύο προσώπων στην αρχαία ελληνική τραγωδία, όπως και στον Όµηρο και αλλού, µπορεί να γίνει µε σηµάδια.

™ Ã √ § π ∞
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◗ Ποια είναι τα αίτια 

της δυστυχίας της;

◗ Ποια είναι τα τωρινά  

βάσανά της;

Αχ! να σβηνόµουν πάλι σαν εικόνα23

κι αντί για την ωραία θωριά µου ετούτη

µεγάλη ασκήµια να ’χα, να ξεχνούσαν 300

την τωρινή µου οι Έλληνες τη φήµη

κι ό,τι καλό δικό µου να κρατούσαν, 

όπως θυµούνται τώρα το κακό. Όποιος 

έχει µια συµφορά θεοσταλµένη,

το χτύπηµα βαρύ, µα το υποφέρειØ 305

όµως πολλά δεινά µε ζώνουν. ∆ίχως

να φταίω µε κακολογούνØ ετούτο

χειρότερο είναι απ’ την αλήθεια, πράξεις

να σου φορτώνουν που δεν έχεις κάνει.

Μ’ έριξαν οι θεοί απ’ την πατρίδα 310

σε βάρβαρες συνήθειες, χωρίς φίλους,

κι ενώ ήµουν λεύτερη, έχω γίνει σκλάβαØ
οι βάρβαροι όλοι δούλοι, εξόν24 ο αφέντης.25

Κι η άγκυρα που µου βάσταε τις ελπίδες,

πως κάποια µέρα ο άντρας µου θα ’ρχόταν 315

να µε λυτρώσει απ’ τα δεινά µου, πάει,

δεν είναι ζωντανός, το φως δε βλέπει.

Χάθηκε η µάνα µου κι εγώ φονιάς τηςØ
άδικα, µα βαραίνει εµέ το κρίµαØ26

η κόρη µου, καµάρι του σπιτιού µου, 320

κακογερνάει ανύπαντρη, παρθέναØ27

τα δυο µου αδέρφια, οι ∆ιόσκουροι, πεθάναν.28

Κι εγώ που συµφορές µε ζώνουν τόσες,

ενώ είµαι ζωντανή, νεκρή λογιέµαι.

Και τελευταίο αυτό, στη Σπάρτη αν πάω, 325

δε θα µ’ αφήσουν να διαβώ τις πύλες, 

θαρρώντας πως εχάθηκ’ η Ελένη

της Τροίας µε το Μενέλαο. Τι εκείνος   

αν ζούσε, θα µε γνώριζε απ’ τα κρύφια

σηµάδια, µοναχά γνωστά στους δυο µας.29 330

∆ε γίνεται όµως τούτο, ουδέ θα γίνει.
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A ™ ° π ¡ √ À ª ∂ £ ∂ ∞ ∆ ∂ ™

■ Μετά το θρηνητικό τραγούδι της η ηρωίδα µοιάζει να έχει επανακτήσει
την ψυχραιµία της και προβαίνει σε µια «ρητορική» διαµαρτυρία. Ο ρη-
τορικός χαρακτήρας του λόγου της µπορεί να γίνει φανερός στην άρτια
διάρθρωσή του, στις ρητορικές ερωτήσεις και στις αποφθεγµατικές εκ-
φράσεις που τον διανθίζουν. Ας τα επισηµάνουµε.

■ Aξίζει να σταθούµε στις αποφθεγµατικές εκφράσεις. Θίγουν θέµατα που
ίσως απασχολούσαν τους Αθηναίους εκείνη την εποχή. 
ñ Ας τα αναζητήσουµε. Kατά πόσο τα θέµατα αυτά µας προβληµατί-

ζουν και σήµερα;

■ ∆ίχως να φταίω µε κακολογούν (στ. 306-307), παραπονιέται και πάλι η
Ελένη. 

ñ Βρίσκεις δικαιολογηµένο το παράπονό της;
ñ Τι πιστεύεις ότι επιδιώκεται µε τη συχνή αναφορά της στην άδικη δυ-

σφήµισή της; Ίσως θα µπορούσαµε να συναισθανθούµε το παράπο-

νό της, αν φέρναµε στο νου µας ανάλογες δικές µας εµπειρίες. 

A ™ E ª µ ∞ £ À ¡ √ À ª ∂

∞Ãπ§§∂∞™. [ÛÙËÓ ∫Ï˘Ù·ÈÌÓ‹ÛÙÚ·] […] Ù’ fiÓÔÌ¿ ÌÔ˘ 
ÙË˜ ÎfiÚË˜ ÛÔ˘ ÊÔÓÈ¿˜ ı· Á›ÓÂÈ ÙfiÙÂ, 
ÎÈ ·˜ ÌËÓ ‹ÚÂ Ì·¯·›ÚÈ. O ·›ÙÈÔ˜ ‚¤‚·È· 
Â›Ó’ Ô ¿ÓÙÚ·˜ ÛÔ˘Ø Î·È ÙÔ ÎÔÚÌ› ÌÔ˘ ˆÛÙfiÛÔ 
‰Â ı· ’Ó·È ·ÁÓfi, ·Ó ¯·ıÂ› ÁÈ· ÌÂ, ÁÈ· Á¿ÌÔ 
Ì’ ÂÌ¤Ó· Ë ÎfiÚË ·˘Ù‹ […]

£· ’ÌÔ˘Ó ÂÁÒ Ô ÈÔ ÚfiÛÙ˘¯Ô˜ ∞ÚÁÂ›Ô˜, 
ı· ’ÌÔ˘Ó ÂÁÒ ¤Ó· Ù›ÔÙ· […],
·Ó ÊÔÓÈ¿˜ ı· Á›ÓÂÈ,
ÁÈ· ¯·Ù›ÚÈ Ù’ ·ÓÙÚfi˜ ÛÔ˘, ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÌÔ˘.

E˘ÚÈ›‰Ë˜, H IÊÈÁ¤ÓÂÈ· ÛÙËÓ A˘Ï›‰·, ÛÙ. 938-947 (ÌÙÊÚ. £. ™Ù·‡ÚÔ˘)
(Afi ÙÔ TÚ·Áˆ‰›Â˜ ÙÔ˘ E˘ÚÈ›‰Ë, BÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›ÔÓ ÙË˜ «EÛÙ›·˜»)

¶∞ ƒ ∞ § § ∏ § √ K∂ π ª ∂ ¡ √ 4

O ¡ √ ª ∞ ∫ ∞ π ™ ø ª ∞

[™ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›· H πÊÈÁ¤ÓÂÈ· ÛÙËÓ ∞˘Ï›‰· Ô ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ı˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ πÊÈÁ¤ÓÂÈ·, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÈÏÂÒ-
ÛÂÈ ÙËÓ ÕÚÙÂÌË Î·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÂ› Ô ·fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÛÙfiÏÔ˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·ıËÏˆıÂ› ·fi ÙËÓ ¿ÓÔÈ· ÛÙËÓ ∞˘Ï›‰·. °È· Ó· Â›-
ÛÂÈ ÙËÓ ∫Ï˘Ù·ÈÌÓ‹ÛÙÚ· Ó· Ê¤ÚÂÈ ÛÙËÓ ∞˘Ï›‰· ÙËÓ πÊÈÁ¤ÓÂÈ·, ÙË˜ ÁÚ¿ÊÂÈ „¤Ì·Ù· fiÙÈ ı· ÙËÓ ·ÓÙÚ¤„ÂÈ ÌÂ ÙÔÓ ∞¯ÈÏÏ¤·Ø fiÙ·Ó Ô ∞¯ÈÏÏ¤·˜
ÏËÚÔÊÔÚÂ›Ù·È ÙËÓ ÏÂÎÙ¿ÓË ·˘Ù‹, ÂÍÔÚÁ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ÂÓ ·ÁÓÔ›· ÙÔ˘.]

Tο θρηνητικό τραγούδι σταµατά. Ο Xορός αισθάνεται
την ανάγκη να σταθεί κοντά στην Ελένη και να την πα-
ρηγορήσει. Τα παρηγορητικά αυτά λόγια προκαλούν
την αντίδραση της Ελένης. 

■ Ας προσπαθήσουµε να φανταστούµε την Ελένη
όσο αυτή µιλάει. 
ñ Ποια θα είναι η στάση της; Πού θα απευθύνε-

ται; Ποια θα είναι η ένταση της φωνής της; Θα
κινείται και πώς;

ñ Ό,τι απεικονίζεται στη διπλανή φωτογραφία
βρίσκεται κοντά σε όσα φαντάστηκες;

Eλένη και Xορός (Ά. Συνοδινού, Eθνικό Θέατρο, 1977, σκην. A. Σολοµός)

Γ. Pίτσος, Eλένη
(M. Λυµπεροπούλου, ∆H.ΠE.ΘE. 
Πάτρας, 1991)
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H AΠ Ο Φ Α Σ Η

Τ Η Σ EΛ Ε Ν Η Σ

◗ Ποια απόφαση παίρνει 

η Eλένη και για ποιους 

λόγους;

H ΠΑ Ρ Ε Μ Β Α Σ Η

Τ Ο Υ XΟ Ρ Ο Υ

◗ Mε ποια επιχειρήµατα 

προσπαθεί ο Xορός 

να αποτρέψει την Eλένη

από την απόφασή της;

◗ Ποια συµβουλή της δίνει 

ο Xορός;

3300.. Το ίδιο ερώτηµα είχε θέσει η Ελένη στο µονόλογό της στον Πρόλογο (στ. 68-69: τι να την κάνω τη ζωή πια;). Tότε όµως είχε αιτιολο-
γήσει την απόφασή της να µείνει στη ζωή µε την ελπίδα της επιστροφής του Μενέλαου.

3311.. Εννοεί το Θεοκλύµενο, που κάνει ό,τι µπορεί για να πάρει την Ελένη γυναίκα τουØ η προσπάθειά του όµως αυτή, να της επιβάλει το γά-
µο παρά τη θέλησή της, είναι για την Ελένη δείγµα έλλειψης αγάπης.

3322.. H Eλένη διακόπτει το λόγο της Kορυφαίας από φόβο µήπως, αν αφήσει το µνήµα του Πρωτέα, βρεθεί στο έλεος του Θεοκλύµενου.

Γιατί λοιπόν να ζω;30 Τι µε προσµένει; 

Για να γλιτώσω από τα βάσανά µου,

να παντρευτώ ένα βάρβαρο και πλούσια

ζωή µαζί του να περνώ; Η γυναίκα    335

σα θα δεχτεί έναν άντρα που δε στέργει, 

δεν έχει σέβας διόλου στον εαυτό της.

Πιο καλά θάνατος, µα να ’ναι ωραίος.  

Το κρέµασµα ντροπή, κι οι δούλοι ακόµα

τέτοιο χαµό για αισχρό τον λογαριάζουν. 340

Έχει αρχοντιά κι ευγένεια το µαχαίρι    

κι απ’ τη ζωή γοργά ξεφεύγεις. Έχω   

τόσο βαθιά στη δυστυχία βουλιάξειØ
σ’ άλλες γυναίκες η οµορφιά χαρίζει

χαρά, το χαλασµό σε µένα µόνο. 345

XOP. Όποιος και να’ ναι, Ελένη, ο ξένος, όσα  

διηγήθηκε γι’ αλήθεια µην τα πάρεις.   

ΕΛE. Μου το ’πε καθαρά, ο Μενέλαος πάει.

XOP. Συχνά οι αλήθειες ψέµα καταντούνε.

ΕΛE. Μα και συχνά τ’ αντίθετο συµβαίνει. 350

XOP. Γυρίζει στο κακό µονάχα ο νους σου.

ΕΛE. Φόβος βαρύς κι ασήκωτος µε ζώνει.

XOP. Απ’ το παλάτι σ’ αγαπάει κανένας;

ΕΛE. ΌλοιØ εξόν αυτός που ταίρι του µε θέλει.31

XOP. Να τι θα κάνειςØ άφησε τον τάφο... 355

ΕΛE. Πού θες να φτάσεις;32 Τι µε συµβουλεύεις;   

XOP. Να πας µες στο παλάτι και την κόρη

της πελαγίσιας νύµφης, τη Θεονόη,

που όλα τα γνωρίζει, να ρωτήσεις  

ο άντρας σου αν ακόµα ζει ή δε βλέπει 360

το φως του ήλιου πια. Κι όταν θα πάρεις     

σίγουρες προφητείες, µπορείς τότε

να χαίρεσαι ή να κλαις. Προτού να ξέρεις,   

ποιο τ’ όφελος να θλίβεσαι; Άκουσέ µεØ
άσε τον τάφο, πήγαινε σ’ εκείνη 365

και θα τα µάθεις όλαØ αφού ’ναι κάποιος     

στο σπίτι να σου πει όλη την αλήθεια, 

τι ψάχνεις µακριά; Μαζί σου θέλω 

να ’ρθώ κι εγώ εκεί µέσα, τις µαντείες

ν’ ακούσω της παρθέναςØ οι γυναίκες 370

πρέπει να βοηθούν η µια την άλλη.
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O θρήνος για την αδυσώπητη µοίρα

■ Τα προηγούµενα τµήµατα του Xορικού άδονταν από όλα τα µέλη του

Xορού. Τώρα όµως από το οµαδικό τραγούδι περνάµε στη συνοµιλία

µεταξύ της Ελένης και της Kορυφαίας του Χορού. 

ñ Πιστεύεις ότι η κίνηση των γυναικών του Xορού αλλάζει;

ñ Πώς φαντάζεσαι τη στάση και τις κινήσεις της Eλένης και της Kο-

ρυφαίας όσο αυτές συνοµιλούν; 

A ™ ° π ¡ √ À ª ∂ £ ∂ ∞ ∆ ∂ ™

■ Πολλές φορές οι ήρωες του Ευριπίδη εκφράζουν την

επιθυµία να αποδράσουν από την οδυνηρή πραγµατι-

κότητα µέσα στην οποία ζουν. Κάποτε η επιθυµία τους

αυτή εκφράζεται και ως ευχή να πεθάνουν ή ως πα-

ράπονο που δεν είναι ήδη νεκροί.

ñ Σε ποια σηµεία του λόγου της Ελένης διαφαίνεται

η επιθυµία απόδρασης;
ñ Ποια είναι η οδυνηρή πραγµατικότητα από την

οποία θέλει να αποδράσει;

ñ Ποια αισθάνεται ότι είναι η ευθύνη της;

■ Όσο εξελίσσεται το έργο, µπορούµε να διαµορφώ-

νουµε µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα για τη λειτουργία του Χορού στην Ελένη. Ο Χορός, που σε όλη τη διάρκεια του

κοµµού συνέπασχε µε την Ελένη θεωρώντας αληθινές τις πληροφορίες του Τεύκρου, εκφράζει πλέον επιφυλάξεις για την

αξιοπιστία τους και αναλαµβάνει πιο ενεργό ρόλο.

ñ Ας προσπαθήσουµε να ερµηνεύσουµε την αλλαγή στη στάση του Xορού και να διερευνήσουµε τη σηµασία της

στη δραµατική οικονοµία του έργου.

A ™ E ª µ ∞ £ À ¡ √ À ª ∂

∞ƒ∂∆√À™∞. ƒˆÙfiÎÚÈÙÂ, ›ÓÙ· ı¤Ïˆ ÏÈÔ ÙË ̇ ‹ÛË Ó· Ì·ÎÚ·›Óˆ; 
¶ÔÈ· ÔÏ›‰· ÏÈÔ ÌÔ˘ ’fiÌÂÈÓÂ Î·È ıÂ Ó· Û’ ·ÓÈÌ¤Óˆ; 
¢›¯ˆ˜ ÛÔ˘ Ò˜ Â›Ó’ ÌÔÚÂÙfi ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÏÈÔ Ó· ˙‹Ûˆ;
∞Ó¿ıÂÌ· ÙÔ ÚÈ˙ÈÎfi ÛÙ¿ Ê‡Ï·ÁÂÓ Ô›Ûˆ! 

[...]
ªÔ›Ú·, ‰Â ÛÂ ÊÔ‚Ô‡Ì·È ÏÈÔ ÎÈ fi,ÙÈ ÎÈ · ı¤ÏÂÈ˜ Î¿ÌÂ, 
[...]
ÂÈ˜ Ù· ‚Ô˘ÓÈ¿ ·˜ ÌÂ Ú›ÍÔ˘ÛÈ Î·È Ù· ıÂÚÈ¿ ·˜ ÌÂ Ê¿ÛÈ, 
Ë ·ÔÓÈ¿ ÛÔ˘ Ó· ¯·ÚÂ› ÎÈ Ë ÁÓÒÌË Ó· ¯ÔÚÙ¿ÛÂÈ. 

µ. ∫ÔÚÓ¿ÚÔ˜, ∂ÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜, E, ÛÙ. 985-988, 1023, 1027-1028

(Afi ÙÔ B. KÔÚÓ¿ÚÔ˜, EÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˜, EÚÌ‹˜)

¶∞ ƒ ∞ § § ∏ § √ K∂ π ª ∂ ¡ √ 5

Kορυφαία – Γυναίκες του Xορού (Eθνικό Θέατρο, 1977, 
σκην. A. Σολοµός, χορογρ. N. Tσάτσου-Συµεωνίδου)

« I ¡ ∆ ∞ £ ∂ § ø ¶ § π √ ∆ ∏ Z ∏ ™ ∏ ¡ ∞ M ∞ ∫ ƒ ∞ π ¡ ø »

[∏ ∞ÚÂÙÔ‡Û·, Ô˘ ÂÚÈÌ¤ÓÂÈ ÙÔ Á˘ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ·Á·ËÌ¤ÓÔ˘ ÙË˜ ∂ÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘, ÏËÚÔÊÔÚÂ›Ù·È ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘.]

Eλένη – Xορός (Λ. Tασοπούλου, Aµφιθέατρο, 1999, 
σκην. Σ. Eυαγγελάτος)



3333.. αµοιβαίο: λυρικός διάλογος ανάµεσα στην Eλένη και το Xορό.
3344.. H Ελένη χρησιµοποιεί πληθυντικό αριθµό, επειδή η Kορυφαία µιλάει ως εκπρόσωπος όλων των γυναικών του Xορού.
3355.. Σε άλλη µετάφραση: Tο φως άραγε βλέπει [ο Mενέλαος] / να βλέπει τα τέσσερα τ’ άλογα του ήλιου, την πορεία των άστρων; (µτφρ. E.

Xατζηανέστης).
3366.. Σύµφωνα µε τη µυθολογία, ο Ήλιος ταξίδευε από την Ανατολή προς τη ∆ύση µε άρµα που το έσερναν τέσσερα άλογα (τέθριππο).
3377.. Eδώ η Eλένη επικαλείται κάτι ιερό και πολύτιµο γι’ αυτήν, τον ποταµό της πατρίδας της, τον Eυρώτα. Kαι εµείς στους όρκους µας επι-

καλούµαστε το θείον. 
3388.. Ο τρόπος της αυτοκτονίας (µε αγχόνη ή µε µαχαίρι), που απασχόλησε την Ελένη στους στίχους 339-341, δεν την ενδιαφέρει πια, κα-

θώς είναι αποφασισµένη να πεθάνει, αν η µαντεία της Θεονόης είναι κακή. 
3399.. H Eλένη σκέφτεται να αυτοκτονήσει µε τον ίδιο τρόπο που θανατώνονταν τα ζώα στις θυσίες. Έτσι θα στιγµατίσει τις τρεις θεές, που ευ-

θύνονται για την τύχη της.
4400.. Εννοεί τον Πάρη.

™ Ã √ § π ∞
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Π A P O ∆ O Σ
σ τ .  3 7 2 - 4 3 6 «AågÓ ‰˘Û·›ˆÓ ÙÈ˜ öÏ·¯ÂÓ öÏ·¯ÂÓ»

ΕΛE. Σωστές, καλές34 µου, οι συµβουλές σαςØ
εµπρός, εµπάτε στο παλάτι

να µάθετε ποιοι αγώνες

µε καρτερούν ακόµα. 375

XOP. Με χαρά δέχοµαι το κάλεσµά σου. 

ΕΛE. Ω! µαύρη µέρα.

Τάχα ποιο θλιβερό µαντάτο

θ’ ακούσω η δύστυχη;

XOP. Μην προµαντεύεις συµφορές 380

κι από τα πριν θρηνολογείς.

ΕΛE. Τι να ’χει πάθει ο δόλιος µου άντρας;

Το φως του ήλιου τάχα θα το βλέπει,35

το τέθριππό του το άρµα36 και των άστρων

τους δρόµους, ή µε τους νεκρούς 385

βαθιά στην κατωγής

τη σκοτεινή τους έχει µοίρα;

XOP. Πάντοτε να ’χεις, ό,τι και να γίνει,

για τα µελλούµενα καλές ελπίδες.

ΕΛE. Φωνάζω εσένα, Ευρώτα δροσερέ,37 390

µε τα χλωρά καλάµια, κι όρκο παίρνω     

σε σένα, αν είναι αλήθεια ο λόγος    

πως έχει ο άντρας µου χαθεί

– ανόητη τάχα φήµη; Πες µου.

Θηλιά θα βάλω στο λαιµό µου φονική  395

ή θάνατο θα βρω, τρυπώντας

µε κοφτερό µαχαίρι το κορµί µου

ποτάµι να χυθεί το αίµα,38

σφαχτάρι39 εγώ στις τρεις θεές

και στον τσοπάνη γιο του Πρίαµου,40 400

που µια φορά κοντά στις στάνες

έπαιζε το µονότονο σουραύλι. 

XOP. Αλλού να πέσει το κακό,

για σε µονάχα η ευτυχία.

H AΝ Τ Ι ∆ Ρ Α Σ Η

Τ Η Σ EΛ Ε Ν Η Σ

◗ Ποιοι είναι οι φόβοι 

της Eλένης και πώς 

τους αντιµετωπίζει 

ο Xορός;

◗ Ποιον όρκο παίρνει 

η Eλένη;

AMOIBAIO*33 ( ÛÙ. 372-436)
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O θρήνος για την αδυσώπητη µοίρα

■ O Χορός, που µπήκε στην ορχήστρα µετά τον Πρόλογο, τώ-

ρα αποχωρεί (µεθίσταται). 

ñ Aς φανταστούµε την πορεία που ακολούθησαν οι γυ-

ναίκες του Χορού µπαίνοντας και βγαίνοντας από την

ορχήστρα και ας τη σηµειώσουµε στη διπλανή φωτο-

γραφία. 
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■ Ο Xορός συνήθως παρέµενε στην ορχήστρα σε όλη τη διάρκεια του έργου. Οι

µεταστάσεις*, όπως αποκαλούνται οι αποχωρήσεις του από την ορχήστρα κα-

τά τη διάρκεια της δράσης, είναι στα έργα που σώζονται ελάχιστες και γίνο-

νται για δραµατικούς λόγους. Στη σκηνή που παρακολουθούµε έχουµε µία

από τις ελάχιστες αυτές µεταστάσεις. 

ñ Με ποια πρόφαση αποχωρούν οι γυναίκες του Χορού;

ñ Ποιες δραµατικές ανάγκες φαντάζεσαι ότι απαιτούν την απουσία του

Χορού από την ορχήστρα;

■ Η Ελένη αποδέχεται την πρόταση του Χορού να ελέγξει τις πληροφορίες

του Τεύκρου προσφεύγοντας στη Θεονόη. Και όµως παραµένει στη σκηνή

για λίγο. 

ñ Mπορείς να δικαιολογήσεις το δισταγµό της;

ñ Ποια συναισθήµατα σου προκαλεί αυτή η επιβράδυνση;

A ™ E ª µ ∞ £ À ¡ √ À ª ∂

«X √ ƒ √ ™ ª ∂ E¡ √ ƒ ∞ ™ ∏ ∫ ∞ π EÀ ∞ π ™ £ ∏ ™ π ∞ »

∂Í¿ÏÏÔ˘, ÌÂ ·ÚfiÌÔÈ· ÚfiÛˆ·, ‰ËÏ·‰‹ Á¤ÚÔ-
ÓÙÂ˜ Î·È Á˘Ó·›ÎÂ˜, Ô ÔÈËÙ‹˜ Â›¯Â ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·
Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÂÎÂ›ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ ÒÚÈÌË˜
ÛÙÔ¯·ÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Û˘ÁÎÈÓËÛÈ·Î‹˜ Â˘¿ıÂÈ·˜,
Ì·˙› ÌÂ ¤Ó· ÛÙÔÈ¯Â›Ô ¤ÓÙÔÓË˜ ·ıËÙÈÎfiÙËÙ·˜,
Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ Ù· Ï˘ÚÈÎ¿ Ì¤ÚË
ÙË˜ ÙÚ·Áˆ‰›·˜. √ XÔÚfi˜, ·ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó Û˘-
ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È ·fi ÚfiÛˆ· Ù·ÂÈÓ¿ –Ï.¯. Ï·˚Î¤˜
Á˘Ó·›ÎÂ˜ ‹ ‰Ô‡ÏÔ˘˜– ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÓfiÚ·ÛË, Â˘·È-
ÛıËÛ›· Î·È Â›Ú·, Î¿ÔÙÂ Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÂ ‚·ıÌfi ÌÂ-
Á·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi Ù· ËÁÂÌÔÓÈÎ¿ ÚfiÛˆ· ÙÔ˘ ‰Ú¿-
Ì·ÙÔ˜.

¡. X. ÃÔ˘ÚÌÔ˘˙È¿‰Ë˜
(Afi ÙÔ N. X. XÔ˘ÚÌÔ˘˙È¿‰Ë˜, ¶ÂÚ› XÔÚÔ‡, O PfiÏÔ˜ 

ÙÔ˘ OÌ·‰ÈÎÔ‡ ™ÙÔÈ¯Â›Ô˘ ÛÙÔ AÚ¯·›Ô ¢Ú¿Ì·, K·ÛÙ·ÓÈÒÙË˜)

¶∞ ƒ ∞ § § ∏ § √ K∂ π ª ∂ ¡ √ 6

Mακέτα σκηνικού του Γιάννη Tσαρούχη για παράσταση της Eλένης
(Eλληνική Σκηνή της Άννας Συνοδινού, 1966)

Eλένη (Ά. Πασπάτη, Eυριπίδης Oρέστης,
Eθνικό Θέατρο, 1982)

Σχεδιάγραµµα κίνησης Xορού από τη χορογράφο M. Xορς
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Π A P O ∆ O Σ
σ τ .  3 7 2 - 4 3 6 «AågÓ ‰˘Û·›ˆÓ ÙÈ˜ öÏ·¯ÂÓ öÏ·¯ÂÓ»

O ΘΡ Η Ν Ο Σ Τ Η Σ EΛ Ε Ν Η Σ

• Γ Ι Α Τ Ο Υ Σ NΕ Κ Ρ Ο Υ Σ

• Γ Ι Α Τ Η Ν OΛ Ε Θ Ρ Ι Α

OΜ Ο Ρ Φ Ι Α Τ Η Σ

◗ Mε ποια µυθικά πρόσωπα

συγκρίνει τον εαυτό της 

η Eλένη;

◗ Ποια είναι τα κοινά τους

σηµεία;

4411.. H Eλένη τραγουδά αυτά τα λόγια (µονωδία).
4422.. Η Ελένη αναφέρθηκε ήδη στα δεινά που προξένησε η οµορφιά της σε συγκεκριµένα άτοµα. Tώρα περνά στα δεινά λαών, των Tρώων

και των Eλλήνων. 
4433.. αρίφνητο = ατέλειωτο.
4444.. Το κόψιµο των µαλλιών ήταν ένδειξη πένθους. 
4455.. Οι συγγενείς του νεκρού θρηνούσαν χτυπώντας το κεφάλι µε τα χέρια και γδέρνοντας το πρόσωπό τους µε τα νύχια. Aυτός ο θρηνη-

τικός τρόπος δεν εγκαταλείφθηκε ποτέ· τον συναντάµε ακόµα και σήµερα σε περιοχές της Eλλάδας, όπως στη Mάνη, στην Kρήτη...
4466.. Στους στίχους 422-436 η Ελένη συγκρίνει τον εαυτό της µε δύο µυθικά πρόσωπα, την Καλλιστώ (από τη λέξη κάλλος = οµορφιά) και

την κόρη του Tιτάνα Mέροπα. Η Καλλιστώ, σύµφωνα µε τον Ευριπίδη, µεταµορφώθηκε σε λέαινα (λιόντισσα), ενώ η κόρη του Τιτάνα
Μέροπα σε ελάφι. H σύγκριση αυτή γίνεται, για να τονίσει ότι η δική της τύχη είναι χειρότερη. H οµορφιά της Kαλλιστώς και της Tιτανί-
δας έβλαψε µόνο τις ίδιες και η µεταµόρφωσή τους σήµανε το τέλος των δεινών τους. H οµορφιά όµως της Eλένης κατέστρεψε ολό-
κληρους λαούς και της προξένησε συµφορές που δεν έχουν λήξει ακόµη.

™ Ã √ § π ∞

ΕΛE. Ω!41 Τροία κακορίζικη,42 405

ρηµάχτηκες για κάτι που δεν έγινε

και τόσα υπόφερες δεινάØ
τα δώρα που µου χάρισεν η Κύπρη

ατέλειωτα γεννήσαν µοιρολόγια,

αρίφνητο43 αίµα, δυστυχίες 410

πάνω στις δυστυχίες,

θρήνους στους θρήνους, συµφορές…

Μανάδες χάσαν τα παιδιά τουςØ
στο φρυγικό του Σκάµαντρου το ρέµα

ρίξανε τα κοµµένα τους µαλλιά44 415

των σκοτωµένων οι αδελφές.

Με πικρούς βόγγους και κραυγές

θρηνολογήσαν οι Ελληνίδες,

χεροχτυπώντας το κεφάλι απελπισµένα   

και µε τα νύχια σκίζοντας, µατώνοντας  420

τα τρυφερά τους µάγουλα.45

Ω! Καλλιστώ46 καλότυχη παρθένα

της Αρκαδίας, που κάποτε

σου ’δωσε ο ∆ίας τετράποδο κορµί

κι έτσι έσµιξε µαζί σουØ 425

καλύτερη απ’ τη µάνα µου είχες µοίραØ
µε τη θωριά πυκνόµαλλου αγριµιού

–λιόντισσας όψη ανήµερη–

ξαλάφρωσες απ’ τη βαριά σου θλίψηØ
του Μέροπα η κόρη, η Τιτανίδα, 430

που για την άφταστη οµορφιά της

η Άρτεµη την έδιωξε οργισµένη,

γίνηκε χρυσοκέρατη αλαφίναØ
µονάχα τα δικά µου κάλλη

της ∆αρδανίας αφάνισαν τα κάστρα 435

και τους βασανισµένους Αχαιούς.
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O θρήνος για την αδυσώπητη µοίρα

■ Η Ελένη, πριν αποχωρήσει από τη σκηνή, τραγουδάει στίχους γεµάτους αγωνία και πάθος.

Οι διπλανές φωτογραφίες, αν και δεν

είναι από παράσταση της Ελένης, θα

µπορούσαν να µας βοηθήσουν να

παρατηρήσουµε τα µέσα (π.χ. βλέµ-

µα, κίνηση χεριών), µε τα οποία οι

σηµερινοί ηθοποιοί εκφράζουν αυτό

το πάθος. 

ñ Τι θα αξιοποιούσες από αυτά, για

να σκηνοθετήσεις ή για να ερµη-

νεύσεις τη µονωδία της Eλένης;

A ™ ° π ¡ √ À ª ∂ £ ∂ ∞ ∆ ∂ ™

■ Η ιδέα ότι η οµορφιά είναι καταστροφική, είτε για εκείνον που την έχει είτε για τους άλλους, είναι πολύ διαδεδοµένη. 

ñ Ας εξετάσουµε πώς αντιµετωπίζει το θέµα της οµορφιάς της η Ελένη και αν επηρεάζει την τραγικότητά της.

■ Στο τελευταίο µέρος της Παρόδου, ιδιαίτερα στο αµοιβαίο, παρακολουθούµε την ηρωίδα να θρηνεί για τα πάθη της, τις

προσωπικές της συµφορές και τις αγωνίες της, αλλά και για την αγριότητα και τα δεινά του πολέµου. Εκφράζεται έτσι

έντονα το παθητικό στοιχείο, που χαρακτηρίζει γενικότερα το έργο του Ευριπίδη. 

ñ Ας επισηµάνουµε κάποια σηµεία της Παρόδου, όπου γίνεται ιδιαίτερα εµφανές αυτό το στοιχείο.

ñ Ποια συναισθήµατα δηµιουργούνται στους θεατές/αναγνώστες για την ηρωίδα; 

H Eλένη τελικά αποχωρεί. H σκηνή µένει άδεια. Mια αίσθηση προσµονής κυριαρχεί. Σκέψου τι έγινε στην Πάροδο. Φαντά-

σου τη συνέχεια, πριν δεις τα παρακάτω.

A ™ E ª µ ∞ £ À ¡ √ À ª ∂

H  O ª √ ƒ º π ∞

– ∫·ıÚ¤ÊÙË, Î·ıÚÂÊÙ¿ÎÈ ÌÔ˘, ÁÈ· Â˜
ÌÔ˘ ·Ï‹ıÂÈ· ÙÒÚ·, ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÔÌÔÚ-
ÊfiÙÂÚË Ì¤Û· Û’ ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ·; [...]
– ¢ÚÔÛÂÚ‹ Û·Ó ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ Â›Û·È
fiÌÔÚÊË ÙÛ·Ú›Ó·, Ë ÌÈÎÚ‹ fiÌˆ˜ ÚÈ-
ÁÎ›ÈÛÛ· Â›Ó·È ÈÔ fiÌÔÚÊË, ÈÔ Ê›Ó·!

™Ù· ÏfiÁÈ· ·˘Ù¿, Ë ÙÛ·Ú›Ó· Ú·Û›-
ÓÈÛÂ ·fi Ï‡ÛÛ· Î·È Ù· Ì¿ÙÈ· ÙË˜
¤‚Á·Ï·Ó ÊÏfiÁÂ˜ Ì›ÛÔ˘˜. 

∞. ™. ¶Ô‡ÛÎÈÓ, 
∏ ÚÈÁÎ›ÈÛÛ· Î·È ÔÈ ÂÊÙ¿ ÈfiÙÂ˜

(·Ú·Ì‡ıÈ)
(Afi ÙÔ O ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ, ÙfiÌ. 3, 

EÎ‰ÔÙÈÎfi˜ OÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ XÚ˘Ûfi˜ T‡Ô˜)

¶∞ ƒ ∞ § § ∏ § √ K∂ π ª ∂ ¡ √ 7

Mελίνα MερκούρηKατίνα Παξινού Aντιγόνη Bαλάκου

ø Ó·È, ÁÂÏ¿ˆ Î·ÌÈ¿ ÊÔÚ¿, ÎÈ
·ÎÔ‡ˆ ÙÔ Á¤ÏÈÔ ÌÔ˘ ‚Ú·¯Ófi Ó’
·ÓÂ‚·›ÓÂÈ/ fi¯È ·’ ÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜
È·, ÔÏ‡ ÈÔ Î¿Ùˆ, ·’ Ù· fi-
‰È·Ø ÈÔ Î¿Ùˆ, ÌÂ˜ ·fi ÙË ÁË˜.
∫·È ÁÂÏ¿ˆ. ¶ˆ˜ ‹Ù·Ó ‰›¯ˆ˜ ÓfiË-
Ì· fiÏ·, / ‰›¯ˆ˜ ÛÎÔfi Î·È ‰È¿Ú-
ÎÂÈ· Î·È Ô˘Û›· – ÏÔ‡ÙË, fiÏÂ-
ÌÔÈ, ‰fiÍÂ˜ Î·È ÊıfiÓÔÈ,/ ÎÔÛÌ‹-
Ì·Ù· Î·È Ë ›‰È· Ë ÔÌÔÚÊÈ¿ ÌÔ˘. 

°. ƒ›ÙÛÔ˜, H EÏ¤ÓË (·fiÛ·ÛÌ·)

(Afi ÙÔ °. P›ÙÛÔ˜, H EÏ¤ÓË, K¤‰ÚÔ˜)

Γυναικεία µορφή από ταπισερί του 14ου αι.
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Π A P O ∆ O Σ
σ τ .  1 9 2 - 4 3 6 «AågÓ ‰˘Û·›ˆÓ ÙÈ˜ öÏ·¯ÂÓ öÏ·¯ÂÓ»

¢ ƒ ∞ ™ ∆ ∏ ƒ π √ ∆ ∏ ∆ ∞

Ας υποθέσουµε ότι η τάξη σας έχει αναλάβει να οργανώσει µια έκθεση φωτογραφίας για το αρχαίο δράµα. Συγκε-

ντρώνοντας φωτογραφικό υλικό από προγράµµατα θεατρικών παραστάσεων και από το ∆ιαδίκτυο, να κάνετε µια πρό-

ταση για τη «Γωνιά του Χορού». Ξεκινήστε, αν θέλετε, την έρευνά σας σε µια «µηχανή αναζήτησης» του ∆ιαδικτύου,

βάζοντας τις λέξεις: «τραγωδία» ή chorus.

Μπορείτε να ταξινοµήσετε τις φωτογραφίες µε κριτήριο το φύλο των µελών του Xορού, τη σκευή τους, το σχηµα-

τισµό και το βηµατισµό τους, το είδος της παράστασης (κλασική ή µοντέρνα) και να γράψετε τις κατάλληλες λεζάντες.

E ƒ ° ∞ ™ π ∞

Η υπέρµετρη οµορφιά είναι πηγή πόνου, πιστεύει η Ελένη. Εξετάστε πώς αντιµετωπίζεται το θέµα αυτό: α) στη µυθο-

λογία (π.χ. ο µύθος του Άδωνη και του Νάρκισσου), β) σε παραµύθια (π.χ. Χιονάτη), γ) σε δηµοτικά τραγούδια (π.χ.

Παραλογές, «Ο ζηλιάρης σύζυγος», επιµ. Γ. Iωάννου, εκδ. Eρµής, NEB), δ) στην αρχαία γραµµατεία (π.χ. Ηρόδοτος

1, 8-12, «Η γυναίκα του Κανδαύλη»).

£ ∂ ª ∞ ∆ ∞
° π ∞ A ¶ √ ¢ ∂ § ∆ π ø ™ ∏

Όσοι ξεκινήσατε την αποδελτίωση θα ήρθατε αντιµέτωποι µε τις πρώτες δυσκολίες. Μπορεί να σας βοηθήσει στη δου-

λειά σας και η εξής υπόδειξη: γράφουµε πάνω δεξιά στο δελτίο µας το θέµα και τις ειδικότερες κατηγορίες που απο-

δελτιώνουµε. Στη συνέχεια αντιγράφουµε το στίχο που µας ενδιαφέρει ή γράφουµε µε δικά µας λόγια το νόηµά του.

Η αποδελτίωση µπορεί να συνεχιστεί µε τα εξής θέµατα: 5) αποφθεγµατικές εκφράσεις, 6) τύχη, 7) µύθοι.

E ƒ ø ∆ ∏ ™ ∂ π ™

1. Aς υποθέσουµε ότι στους στίχους της Eλένης που θα διδαχθούν αναλυτικά στην τάξη σας δεν περιλαµβάνεται η Πά-

ροδος. Aναλαµβάνετε να παρουσιάσετε συνοπτικά στους συµµαθητές σας τα βασικά της σηµεία σε ένα κείµενο 100

περίπου λέξεων, έτσι ώστε οι συµµαθητές σας να µπορέσουν να µελετήσουν χωρίς πρόβληµα το Á Eπεισόδιο. 

2. Οι γυναίκες του Xορού και η Ελένη εκφράζουν τη συναισθηµατική τους φόρτιση µέσα από ένα τραγούδι (κοµ-

µός). Με ποιους εκφραστικούς τρόπους δηλώνονται τα συναισθήµατά τους στη β́ στροφή και τη β́ αντιστροφή;

3. O Xορός στην τραγωδία Ελένη αποτελείται από Ελληνίδες αιχµάλωτες γυναίκες, που άρπαξαν βάρβαροι επι-

δροµείς. Πώς εξυπηρετεί κατά τη γνώµη σας την εξέλιξη του δράµατος η γυναικεία φύση, η ελληνική καταγω-

γή και η κατάσταση των µελών του Xορού;

4. Ως θεατές µιας σύγχρονης παράστασης της Ελένης συνθέτετε ένα σύντοµο κείµενο, στο οποίο καταγράφετε τις

εντυπώσεις σας από την είσοδο του Χορού. Μπορείτε να λάβετε υπόψη σας ανάµεσα σε άλλα και τα εξής: ποιες

αποτελούν το Χορό, από πού και µε ποιον τρόπο εισέρχονται στη σκηνή, τι χαρακτηρίζει γενικά την παρουσία τους.

5. Ο Ευριπίδης, σε έργα του που αναφέρονται στον Τρωικό πόλεµο, περιγράφει τις καταστροφικές του συνέπειες

µε την ίδια ένταση, τόσο για τους ηττηµένους Τρώες όσο και για τους νικητές Έλληνες. Nα εντοπίσετε τα σχετι-

κά σηµεία και να αναζητήσετε τη βαθύτερη σκοπιµότητα αυτής της αναφοράς.

6. Ποια είναι η στάση του Xορού στο αµοιβαίο (στ. 372-436) και πώς διαφοροποιείται από τη στάση του στον κοµµό;

7. Tι θα έχανε κατά τη γνώµη σας η παράσταση, αν δεν υπήρχε ο Xορός και στη θέση του βρισκόταν µια πιστή θε-

ραπαινίδα της Eλένης;

8. Nα βρείτε στα λόγια του Xορού παραµυθητικά επιχειρήµατα και να συντάξετε, µε βάση αυτά, ένα σύντοµο παρη-

γορητικό λόγο που θα απευθύνεται στην Eλένη.



Mενέλαος (Λ. Bογιατζής, Θέατρο του Nότου, 1996, 
σκην. N. Xουβαρδάς)

A’ E¶EI™O¢IO

Aπό κατακτητής της Tροίας ένας ρακένδυτος ναυαγός

«K·d ÓÜÓ Ù¿Ï·˜ Ó·˘·Áe˜ àÔÏ¤Û·˜ Ê›ÏÔ˘˜ âÍ¤ÂÛÔÓ â˜ ÁÉÓ Ù‹Ó‰Â»
(στ. 408-409, µτφρ. στ. 465-466)

EYPI¶I¢H Eλένη

στ. 437-575

Θ E M A T A

● O Mενέλαος: τραγικός ήρωας 

ή κωµική φιγούρα

● H αποµυθοποίηση των ηρώων

● Eίναι και Φαίνεσθαι

Π Λ O K H

■ H εµφάνιση του πολύτιµου Συντρόφου

■ Oι πληροφορίες της Γερόντισσας

A ΄  E Π E I Σ O ∆ I O

1η ΣKHNH 2η ΣKHNH 3η ΣKHNH
437-494 495-541 542-575

Mενέλαος Γερόντισσα – Mενέλαος Mενέλαος
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Á EΠEIΣO∆IO
σ τ .  4 3 7 - 4 9 4 «K·d ÓÜÓ Ù¿Ï·˜ Ó·˘·Áe˜ àÔÏ¤Û·˜ Ê›ÏÔ˘˜ âÍ¤ÂÛÔÓ â˜ ÁÉÓ Ù‹Ó‰Â»

Πέλοπα, που αγωνίστηκες στην Πίσα

µε τον Οινόµαο σ’ αρµατοδροµίες,

τότε, που ’χες καλέσει τους θεούς σε δείπνο,1

να ’χανες τη ζωή σου, πριν ακόµα 440

γεννήσεις το γονιό µου, τον Ατρέα,

κι εκείνος πάλι από την Αερόπη

δυο γιους, τον Αγαµέµνονα κι εµένα

το Μενέλαο, ζευγάρι ξακουσµένοØ
γιατί θαρρώ –και καυχησιά δεν είναι– 445

πως µε καράβια οδήγησα στην Τροία

στράτευµα πλήθος2 κι όχι µε τη βία

σαν τύραννος, αλλά µ’ ακολουθήσαν

θέλοντας οι λεβέντες της Ελλάδας.

Χαθήκανε πολλοί, πολλοί κι εκείνοι 450

που χαίρονται, γιατί έχουνε ξεφύγει

τον κίνδυνο της θάλασσας και φέραν3

τα ονόµατα των σκοτωµένων πίσω

στα σπίτια τους.4 Εγώ περιπλανιέµαι

τόσον καιρό στο κύµα ο δόλιος,5 όσο 455

χρειάστηκα την Τροία για να κουρσέψωØ6

κι ενώ ποθώ στον τόπο µου να φτάσω,

τη χάρη αυτή οι θεοί δε µου χαρίζουν.

Τριγύρισα τους έρµους της Λιβύης

τους αφιλόξενους γιαλούς και κάθε 460

φορά,7 που την πατρίδα µου ζυγώνω,

µακριά µε ξανασπρώχνουν οι ανέµοι,

χωρίς µες στα πανιά µου να φουσκώσει

ποτέ πρίµος αγέρας για τη Σπάρτη.

Και τώρα ναυαγός ο µαύρος, δίχως 465

φίλους στη χώρα βγήκα εδώ. Συντρίµµια

γίνηκε το καράβι µου στους βράχους.

Μου ξέµεινε η καρένα µόνο κι έτσι

H E Ι Σ Ο ∆ Ο Σ

Τ Ο Υ MΕ Ν Ε Λ Α Ο Υ –

TΟ ΠΑ Ρ Ε Λ Θ Ο Ν Τ Ο Υ

◗ Ποιους προγόνους του

αναφέρει και ποια ευχή

διατυπώνει;

◗ Γιατί καυχιέται 

ο Mενέλαος;

◗ Ποιες είναι 

οι περιπέτειές του;

TΟ ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ο Υ

◗ Ποια είναι τα βάσανά του;

◗ Tι τον έφερε στην είσοδο

του ανακτόρου;

11.. Το κείµενο εδώ έχει µάλλον υποστεί αλλοιώσειςØ το γενικό νόηµα των στίχων 437-441 πρέπει να είναι: Μακάρι, Πέλοπα, που ο Τάντα-
λος σε πρόσφερε κάποτε γεύµα στους θεούς, να µη σε είχε αναστήσει ο ∆ίαςØ έτσι δε θα κέρδιζες στις αρµατοδροµίες την Ιπποδάµεια
και δε θα είχες γεννήσει τον πατέρα µου Ατρέα… O Mενέλαος δηλαδή εύχεται να µην είχε γεννηθεί ο πατέρας του, άρα και ο ίδιος.

22.. O Mενέλαος παρουσιάζει τον εαυτό του και όχι τον αδελφό του Aγαµέµνονα ως αρχηγό της εκστρατείας στην Tροία. Ίσως να µην είναι
δείγµα της αλαζονείας του αλλά συνειδητή επιδίωξη του Eυριπίδη να αναδείξει τον ηρωισµό του Mενέλαου.

33.. και φέραν = φέρνοντας.
44.. H µνήµη των αποθανόντων έχει µεγάλη σηµασία για τους Έλληνες και ιδιαίτερα για τους Αθηναίους θεατές µετά τη Σικελική καταστροφή.
55.. H αντίθεση ανάµεσα στον περιπλανώµενο Μενέλαο και σε όλους τους υπόλοιπους Έλληνες, που είτε χάθηκαν στην Τροία είτε γύρισαν

στην πατρίδα τους, θυµίζει την αρχή της Οδύσσειας (α, στ. 11-14): Όλοι, όσοι τότε ξέφυγαν το µαύρο χάρο, πήγαν /στα σπίτια τους από
γιαλούς και µάχες γλιτωµένοι. /Κι αυτόν µονάχα πόκλαιγε πατρίδα και γυναίκα /τον κράταε λατρευτή θεά, η Καλυψώ, η νεράιδα… (µτφρ.
Z. Σίδερης).

66.. Ο Μενέλαος δεν περιπλανιέται δέκα χρόνια αλλά επτάØ σωστότερη θα ήταν η µετάφραση: περιπλανιέµαι από τότε που κούρσεψα την Τροία.
77.. Στην πραγµατικότητα, όπως θα αναφέρει πιο κάτω ο ίδιος ο Μενέλαος, µόνο µία φορά πλησίασε στο Ακρωτήριο του Μαλέα. Εποµένως, η

επανάληψη τονίζει και επιτείνει τις συµφορές του Μενέλαου, που θυµίζουν το δύσκολο νόστο του Oδυσσέα.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ

™ Ã √ § π ∞

1Ë ™KHNH (ÛÙ. 437-494)
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Aπό κατακτητής της Tροίας ένας ρακένδυτος ναυαγός

Η Ελένη και οι γυναίκες του Χορού βρίσκονται στο παλάτι, όπου ζητούν πληροφορίες για την τύχη του Μενέλαου. ∆ιά-

χυτο είναι ένα κλίµα αδηµονίας. 

■ Ένα νέο πρόσωπο εµφανίζεται στη σκηνή. Aπό πού έρχεται; Τι φοράει; Πώς µαθαίνουµε ποιος είναι;

■ Ας παρατηρήσουµε τις φωτογραφίες του Á Eπεισοδίου (σελ. 35-43) που απεικονίζουν το Mενέλαο σε σύγχρονες

παραστάσεις. Σε ποιες περιπτώσεις ο ενδυµατολόγος ακολούθησε πιστά τις σκηνογραφικές πληροφορίες που µπο-

ρούµε να αντλήσουµε από το κείµενο;

A ™ ° π ¡ √ À ª ∂ £ ∂ ∞ ∆ ∂ ™

■ Με την είσοδο του Μενέλαου αρχίζει το Á Eπεισόδιο*, που αποτελεί ένα από τα επικά-διαλογικά* µέ-

ρη της τραγωδίας. ∆ε βρισκόµαστε, λοιπόν, στην αρχή του έργουØ η δράση έχει ήδη αρχίσει. Παρ’ όλα

αυτά, υποστηρίζεται ότι ο µονόλογος αυτός του Μενέλαου είναι ένας δεύτερος Πρόλογος.

ñ Ας αναζητήσουµε στο κείµενο στοιχεία που στηρίζουν αυτή την άποψη.

ñ Ποιες δραµατικές σκοπιµότητες υπηρετεί ο δεύτερος αυτός Πρόλογος; 

■ Η εµφάνιση του Μενέλαου ως ναυαγού ασφαλώς δε θυµίζει σε τίποτα το Μενέλαο του µύθου. 

ñ Ποια εντύπωση πρέπει να έκανε στους θεατές αυτή η εµφάνιση ενός βασιλιά και µάλιστα αρχηγού της

εκστρατείας στην Τροία; Aς λάβουµε υπόψη µας ότι ο κωµωδιογράφος Αριστοφάνης σατίρισε µε έντο-

νη ειρωνεία την προσπάθεια του Eυριπίδη να συγκινήσει τους θεατές µε τη ρακοφορία των ηρώων του.

A ™ E ª µ ∞ £ À ¡ √ À ª ∂

¢π∫. ª·, ∂˘ÚÈ›‰Ë, 
ÛÙ· ÁfiÓ·Ù¿ ÛÔ˘ ¤ÊÙˆ, ¯¿ÚÈÛ¤ ÌÔ˘ 
¤Ó· ÎÔ˘Ú¤ÏÈ ·’ ÙÔ ·ÏÈfi ÛÔ˘ ‰Ú¿Ì·. 
§fiÁÔ Â›Ó’ ·Ó¿ÁÎË ÛÙÔ ÃÔÚfi Ó· ‚Á¿Ïˆ, 
ÎÈ ·Ó ‰ÂÓ Ù· ˆ Î·Ï¿, ı· ÌÂ ÛÎÔÙÒÛÔ˘Ó.

∂Àƒ. (ÌÂ ÎˆÌÈÎfi ÛÙfiÌÊÔ) ¶ÔÈ· Ú¿ÎË; ∂ÎÂ›Ó· Ô˘ ÊÔÚÔ‡ÛÂ 
Ô ‰fiÏÈÔ˜ Á¤ÚÔ˜, Ô √ÈÓ¤·˜, ÛÙÔÓ ÙÚ·ÁÈÎfiÓ ·ÁÒÓ·;

¢π∫. Ÿ¯È ÙÔ˘ √ÈÓ¤·Ø Î¿ÔÈÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ÈÔ ÁÈ· ÎÏ¿„Â˜.
∂Àƒ. ∆Ô˘ ºÔ›ÓÈÎ· ›Ûˆ˜ ÙÔ˘ Ù˘ÊÏÔ‡;
¢π∫. ◊Ù·Ó ¤Ó·˜ ÎÈ ·’ ÙÔ ºÔ›ÓÈÎ· ·ÎfiÌ· ÈÔ ÁÈ· ÎÏ¿„Â˜. 
∂Àƒ. ™·Ó ÔÈˆÓ ÛÎÔ˘ÙÈÒÓ1 ÍÂÛÎÏ›‰È·2 Ó· Á˘ÚÂ‡ÂÈ;

∆Ô˘ ºÈÏÔ¯Ù‹ÙË ÏÂ˜, ÙÔ˘ ‰È·ÎÔÓÈ¿ÚË; 

¢π∫. ◊Ù·Ó ¤Ó·˜ ÔÏ‡ ÈÔ ‰È·ÎÔÓÈ¿ÚË˜. 
∂Àƒ. ª‹ˆ˜ ˙ËÙ¿˜ ÙÔ ÏÈÁ‰È·ÛÌ¤ÓÔ ÓÙ‡Ì·

Ô˘ ÊfiÚ·ÁÂ Ô ÎÔ˘ÙÛfi˜ µÂÏÏÂÚÔÊfiÓÙË˜; 
¢π∫. Ÿ¯È Ô µÂÏÏÂÚÔÊfiÓÙË˜Ø Î¿ÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜,

ÎÔ˘ÙÛfi˜ ÎÈ ÂÎÂ›ÓÔ˜, ÊÏ‡·ÚÔ˜, ÎÔÏÏÈÙÛ›‰·
Î·È ÙÚÔ¯ÈÛÌ¤ÓË ÁÏÒÛÛ·.

∂Àƒ. •¤Úˆ, Í¤ÚˆØ
ÙÔÓ ∆‹ÏÂÊÔ ı· ÏÂ˜, ·’ ÙË ª˘Û›·. 

¢π∫. ¡·È, ÙÔÓ ∆‹ÏÂÊÔØ ‰ÒÛ’ ÌÔ˘, ÛÂ ÈÎÂÙÂ‡ˆ,
ÂÎÂ›ÓÔ˘ ÙÈ˜ Ê·ÛÎÈ¤˜.

1 Ù· ÛÎÔ˘ÙÈ¿ = Ù· ÚÔ‡¯·
2 ÍÂÛÎÏ›‰È· = ÎÔ˘Ú¤ÏÈ·

¢ËÌfiÙÂ˜ ÙˆÓ ∞¯·ÚÓÒÓ, ÛÙ. 415-431 (ÌÙÊÚ. £. ™Ù·‡ÚÔ˘)
(Afi ÙÔ OÈ ÎˆÌˆ‰›Â˜ ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË, BÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›ÔÓ ÙË˜ «EÛÙ›·˜»)
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[√ ‚·ÛÈÎfi˜ ‹Úˆ·˜ ÙË˜ ÎˆÌˆ‰›·˜ A¯·ÚÓ‹˜ ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË, Ô ¢ÈÎ·ÈfiÔÏË˜, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÔÏÔÁËıÂ› ÛÙÔ XÔ-
Úfi ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ ÙÔ˘ Î·È, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂÈ, ÛÎÔÂ‡ÂÈ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÂ› ˆ˜ ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ∂˘ÚÈ›‰Ë, Ú·-
Î¤Ó‰˘ÙÔ˜ Î·È ·ÍÈÔÏ‡ËÙÔ˜Ø ÛÂ‡‰ÂÈ ÏÔÈfiÓ ÛÙÔÓ ÔÈËÙ‹ Î·È ÙÔ˘ ˙ËÙ¿ÂÈ ‰·ÓÂÈÎ¿ ÎÔ˘Ú¤ÏÈ· ·fi Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘.]

Aριστοφάνης, Θεσµοφοριάζουσαι, 
Eθνικό Θέατρο, 1989, σκην. K. Mπάκας

Mενέλαος (Π. Eµµανουηλίδης, Eταιρεία Θεάτρου «H  άλλη πλευρά», 2004, σκην. Ά. Mιχόπουλος)



88.. Έτσι γλίτωσε κι ο Οδυσσέας, όταν οι θεοί τού βύθισαν το πλοίο και πνίξανε όσους συντρόφους τού είχαν αποµείνει.
99.. Kυρίαρχη αντίληψη των αρχαίων Ελλήνων είναι ότι µεγαλύτερη δυστυχία προκαλούν οι απότοµες µεταστροφές της τύχης.
1100.. Όπως ο Οδυσσέας, έτσι και ο Μενέλαος εµφανίζεται ως φιλέταιρος, δηλαδή ενδιαφέρεται για τους συντρόφους του.
1111.. Η περιγραφή τονίζει ότι το ανάκτορο είναι πολύ πλούσιο και, εποµένως, υπάρχει ελπίδα ο Μενέλαος να βρει τα αναγκαία.
1122 Ο Μενέλαος λέει αυτά µάλλον µε υψωµένη την ένταση της φωνής του· πιθανόν να χτυπάει και την πόρτα.
1133.. Η διαταγή του Θεοκλύµενου, να θανατώνονται οι Έλληνες που φτάνουν στην Αίγυπτο, είχε αναφερθεί και από την Ελένη στον Τεύκρο.
1144.. Kατάπληκτος ο Μενέλαος από την υποδοχή δεν προσέχει το περιεχόµενο των λόγων της θυρωρού, αλλά τον προσβλητικό τόνο της.
1155.. Η Γερόντισσα δε ρωτάει τον ξένο πώς τον λένε, επειδή εµφανίζεται ως ζητιάνος· έτσι εξυπηρετείται και η δραµατική οικονοµία. 
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πάνω της έχω ανέλπιστα γλιτώσει,8

µε την Ελένη που ’φερα απ’ την Τροία. 470

Ποιος είναι ο τόπος, ποιοι τον κατοικούνε;

∆εν ξέρωØ µε τα ρούχα µου κουρέλια

ντρεπόµουν να ρωτήσω τους ανθρώπους.

Ο ευτυχισµένος, όταν κακοπάθει,

νιώθει πικρότερη τη δυστυχία, 475

παρ’ όσο αυτός που από παλιά την ξέρει.9

Τώρα µε τυραννά σκληρά η ανάγκηØ
ψωµί δεν έχω ή ρούχο, καθώς δείχνουν

τ’ αποµεινάρια από το καραβίσιο

πανί που’ µαι ζωσµένοςØ τους χιτώνες, 480

τα λαµπρά πέπλα η θάλασσα κατάπιε.

Στα βάθη µιας σπηλιάς κρατάω κρυµµένη

τη γυναίκα µου, αιτία στις συµφορές µου,

κι όσοι αποµείναν απ’ τους σύντροφούς µου,

τους έβαλα να τη φυλάγουν. Μόνος 485

γυρίζω ψάχνοντας για κείνους νά ’βρω

κάτι να τους χορτάσω.10 Μόλις είδα

το σπίτι αυτό µε τους θριγκούς τριγύρω

και τον ωραίο πυλώνα –αρχοντικό ’ναι–11

ζύγωσαØ κάτι ελπίζω για τους ναύτες 490

να οικονοµήσωØ απ’ τους φτωχούς δεν έχεις,

ακόµη κι αν το θέλουνε, βοήθεια.

Έε· δε θα ’ρθεί ένας θυρωρός στην πόρτα

να πει στο νοικοκύρη τα δεινά µου;12

Ποιος είναι κει όξω; Φύγε, γιατί στέκεις 495

στη θύρα; Θα ενοχλήσεις τους αφέντες.

Θα σε σκοτώσουν, Έλληνας αν είσαι.13

Κανέναν δεν αφήνουν εδώ νά ’ρθει. 

Σωστά µιλάς, γριούλα, να, σ’ ακούωØ
όµως κι εσύ µαλάκωσε λιγάκι.14 500

ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ

ΜΕΝ.

O ME N E Λ Α Ο Σ

Κ Α Ι Η AΦ Ι Λ Ο Ξ Ε Ν Η

ΓΕ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Σ Α

◗ Tι ζητάει ο Mενέλαος και

πώς του συµπεριφέρεται 

η Γερόντισσα;

™ Ã √ § π ∞

ΓΕP. ΦεύγαØ δουλειά µου να εµποδίζω, ξένε,15

τους Έλληνες το σπίτι όταν ζυγώνουν. 

ΜΕN. Μη σπρώχνεις ντε, το χέρι µη µου σφίγγεις. 

ΓΕΡ. Εσύ θα φταις, στο λέω, αν δε µ’ ακούσεις. 

ΜΕΝ. Πήγαινε µέσα, πες στ’ αφεντικά σου. 505

ΓΕΡ. Κακό για σένα, αν µάθουνε πως ήρθες. 

2Ë ™KHNH (ÛÙ. 495-541)
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■ Η ρήση του Μενέλαου µοιάζει µε

την προλογική ρήση της Ελένης.

Υπάρχει όµως µια βασική διαφο-

ρά: η Ελένη απευθυνόταν στους

θεατές, ενώ ο Μενέλαος παρου-

σιάζει τις αναγκαίες πληροφορίες

µε ένα γνήσιο µονόλογο.

ñ Πώς θα αξιοποιούσες την

επισήµανση αυτή, αν σκηνο-

θετούσες τους µονολόγους

των δύο ηρώων;

A ™ ° π ¡ √ À ª ∂ £ ∂ ∞ ∆ ∂ ™

■ Ας παρατηρήσουµε το λόγο του Μενέλαου. ∆ιαρθρώνεται σε δύο άξονες.

O Mενέλαος κάποτε...  ο Mενέλαος τώρα...

ñ Ας θυµηθούµε τα χαρακτηριστικά του τραγικού ήρωα. Θα τον χαρακτή-

ριζες τραγικό ήρωα; Γιατί; Πώς νιώθεις ακούγοντάς τον;

■ Ως θεατές /αναγνώστες της Ελένης είναι η δεύτερη φορά που ακούµε κά-

ποιον ήρωα να περηφανεύεται πως κούρσεψε την Τροία: στον Πρόλογο ο

Τεύκρος, τώρα ο Μενέλαος. 

ñ Ας αναζητήσουµε οµοιότητες και διαφορές ανάµεσα στους δύο αυτούς

ήρωες ως προς τη σκηνική παρουσία και την κατάστασή τους. 

ñ Ποιες σκέψεις για τις συνέπειες του πολέµου µάς γεννά η τύχη των

δύο αυτών ηρώων;

A ™ E ª µ ∞ £ À ¡ √ À ª ∂
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O Â˘ÛÂ‚‹˜ AÈÓÂ›·˜ ÔÏÏ¿ ·Ó·ÏÔÁ›˙ÔÓÙ·Ó ÙË Ó‡-
¯Ù·, /Î·È ÌfiÏÈ˜ ÙÔ ˙ˆÔÁfiÓÔ ‚Á‹ÎÂ ÙË˜ Ì¤Ú·˜ Êˆ˜,
·ÔÊ·Û›˙ÂÈ / ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÙfiÔ˘˜, fiÔ˘ ÙÔÓ Ú›Í·Ó
ÔÈ ¿ÓÂÌÔÈ, Ó· ÂÍÂÚÂ˘Ó‹ÛÂÈ, / Ó· Ì¿ıÂÈ ÔÈÔÈ ÙÔÓ Ùfi-
Ô Î·ÙÔÈÎÔ‡Ó, ¿ÓıÚˆÔÈ ‹ ıËÚ›·, / ÁÈ·Ù› ·Î·ÏÏÈ¤Ú-
ÁËÙÔ ÙÔÓ ‚Ï¤ÂÈ, ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ, / ÛÙÔ˘˜ Û˘-
ÓÙÚfiÊÔ˘˜ ÙÔ˘ Ó· ÂÈ fiÛ· ı· ¤¯ÂÈ ‰ÂÈ.

µÈÚÁ›ÏÈÔ˜, ∞ÈÓÂÈ¿‰· I, ÛÙ. 305-309 (ÌÙÊÚ. X. P¿ÌÌÔ˜)

¶∞ ƒ ∞ § § ∏ § √ K∂ π ª ∂ ¡ √ 2

Mενέλαος (∆. Kαρέλλης, K.Θ.B.E., 1982, 
σκην. A. Bουτσινάς)

Eλένη (K. Kαραµπέτη, Θέατρο του
Nότου, 1996, σκην. Γ. Xουβαρδάς)

O Oδυσσέας καραβοτσακισµένος
(παράσταση από κράνος του 5ου αι. π.X.)

H Mεγάλη Έξοδος, 
∆ίκτυο Kοινωνικής 

Yποστήριξης Προσφύγων 
και Mεταναστών



1166.. O σεβασµός προς τους ξένους, ιδίως όταν βρίσκονται σε ανάγκη, θεωρείται από τους αρχαίους Έλληνες δείγµα πολιτισµού. 
1177.. O Πρωτέας, αν και νεκρός, κυριαρχεί σε όλο το έργο· έτσι ο Θεοκλύµενος αναφέρεται συχνά όχι µε το όνοµά του αλλά µε την περί-

φραση ο γιος του ΠρωτέαØ επίσης ο τάφος του βρίσκεται µπροστά στο παλάτι και έτσι ο Πρωτέας εξακολουθεί να προστατεύει την Ελέ-
νη, παρέχοντάς της άσυλο. H αναφορά της Γερόντισσας µπορεί να δηλώνει και το σεβασµό της προς αυτόν.

1188.. Για τους Έλληνες της οµηρικής εποχής η Αίγυπτος βρισκόταν στην άκρη του κόσµουØ έτσι εξηγείται η απελπισία του Μενέλαου. 
1199.. H φράση αυτή θεωρείται κοινός τόπος παραµυθίας (παρηγοριάς) από την εποχή του Οµήρου.
2200.. Ειρωνεία : ο Θεοκλύµενος φονεύει τους Έλληνες, γιατί φοβάται µήπως οι Έλληνες, και ιδίως ο Μενέλαος, του πάρουν την αγαπηµέ-

νη του ΕλένηØ άρα ο Μενέλαος είναι η πραγµατική αιτία της στάσης του Θεοκλύµενου.
2211.. Σύµφωνα µε τις συµβάσεις του θεάτρου, η ερώτηση αυτή λέγεται έτσι, ώστε να δίνεται η εντύπωση ότι η Γερόντισσα δεν την ακούει.
2222.. Η Γερόντισσα χρονολογεί µε βάση το τελευταίο σηµαντικό γι’ αυτήν ιστορικό γεγονός, την εκστρατεία στην Τροία.
2233.. Οξύµωρο σχήµα (= ο θάνατος ως δώρο της φιλοξενίας), που τονίζει τη σκληρότητα του Θεοκλύµενου και ερµηνεύει τη στάση της Γερόντισσας.

™ Ã √ § π ∞
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ΜΕN. Τους ναυαγούς κανείς δεν τους πειράζει.16

ΓΕP. Κάποιο άλλο σπίτι τότες άντε να ’βρεις. 

ΜΕN. ∆ε φεύγω, θα µπω µέσα, να µ’ αφήσεις. 

ΓΕP. Ενόχληση έχεις γίνει, θα σε διώξουν. 510

ΜΕN. Αχ! πού είσαι, κοσµοξάκουστε στρατέ µου.

ΓΕP. Εκεί, µα όχι εδώ, σπουδαίος ήσουν. 

ΜΕN. Θεοί, να µ’ ατιµάζουν έτσι εµένα! 

ΓΕP. ∆ακρύζεις; Τι σου φέρνει τόση λύπη; 

ΜΕN. Την πρώτη µου, παλιά ευτυχία θυµάµαι. 515

ΓΕP. ∆εν πας λοιπόν στους φίλους σου να κλάψεις;

ΜΕN. Ποια είναι η χώρα αυτή; Ποιο το παλάτι;

ΓΕP. Η Αίγυπτος και του Πρωτέα17 το σπίτι.

ΜΕN. Η Αίγυπτος; Πού έχω αράξει ο δόλιος!18

ΓΕP. Σου φταίνε τα λαµπρά νερά του Νείλου; 520

ΜΕN. ΌχιØ στενάζω για τις συµφορές µου.

ΓΕP. ∆εν είσαι ο µόνοςØ κι άλλοι δυστυχούνε.19

ΜΕN. Ο βασιλιάς που µου είπες είναι µέσα;

ΓΕP. Nα ο τάφος τουØ ο γιος του βασιλεύει.

ΜΕN. Βρίσκεται στο παλάτι ή έχει φύγει; 525

ΓΕP. ΛείπειØ και των Ελλήνων εχθρός µέγας.

ΜΕN. Τι του έκαναν κι εγώ θα το πληρώσω;20

ΓΕP. Είν’ η Ελένη εδώ, του ∆ία η κόρη.

ΜΕN. Τι λες; Πώς είπες; Ποια; Πες το µου πάλι.

ΓΕP. Η κόρη του Τυνδάρεω απ’ τη Σπάρτη. 530

ΜΕN. Κι εδώ από πού σας ήρθε; Εξήγησέ µου.

ΓΕP. Από τη Λακεδαίµονα έχει φτάσει.

ΜΕN. Πότε; Την έκλεψαν απ’ τη σπηλιά µου;21

ΓΕP. Προτού να πάνε οι Αχαιοί στην Τροία.22

Μα τώρα φύγε. Κάτι στο παλάτι 535

συµβαίνει που µας έχει αναστατώσει.

Ήρθες σε δύσκολη στιγµήØ ο αφέντης

αν σ’ έβρει εδώ, το θάνατο θα λάβεις

για δώρο της φιλοξενίας.23 Έχω

στους Έλληνες αγάπη, ωστόσο σου είπα 540

λόγια πικρά, γιατί τονε φοβάµαι.

◗ Tι πληροφορείται 

ο Mενέλαος 

από τη Γερόντισσα;

◗ Γιατί η Γερόντισσα διώχνει

το Mενέλαο;
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■ Στη 2η σκηνή, το κείµενο µας δίνει αρκετές σκηνοθετικές

πληροφορίες. Ως σκηνοθέτης της παράστασης διαβάζεις

το κείµενο και εντοπίζεις τους σκηνοθετικούς του δείκτες.

Σηµείωσε δίπλα στους συγκεκριµένους στίχους τις οδη-

γίες που θα δώσεις στους ηθοποιούς, ώστε να συνταιριά-

ξουν κίνηση και λόγο. 

A ™ ° π ¡ √ À ª ∂ £ ∂ ∞ ∆ ∂ ™

■ Ο Ευριπίδης επιλέγει ως θυρωρό, φύλακα δηλαδή του ανακτόρου, µια γυναίκα και µάλιστα γερόντισσα. Πρόκειται

για ένα δευτερεύον πρόσωπο, που συνήθως είναι ανώνυµο και εµφανίζεται στη σκηνή µόνο µε την ιδιότητά του. 

ñ Ας αναζητήσουµε τους λόγους, για τους οποίους επιλέγεται ως θυρωρός µια αδύναµη γυναίκα και όχι ένας χερο-

δύναµος στρατιώτης. Ποιος, λοιπόν, είναι ο ρόλος της συγκεκριµένης σκηνής στη δραµατική οικονοµία;

■ Όπως ήδη έχουµε αναφέρει, µε την επινόηση του ειδώλου της Ελένης δηµιουργείται στην τραγωδία µας µια έντονη αντί-

θεση ανάµεσα στο είναι και το φαίνεσθαι, που εκδηλώνεται µε διάφορες µορφές, όπως δόξα (< ‰ÔÎÂÖ = φαίνεται) – αλή-

θεια, όνοµα – σώµα. Αυτήν τη θεµελιώδη για την τραγωδία αντίθεση τη γνωρίσαµε ως τώρα στο πρόσωπο της Ελένης.

ñ Aς την αναζητήσουµε και σε δύο ακόµα πρόσωπα, το Μενέλαο και τη Γερόντισσα. 

ñ H έµφαση στην αντίθεση αυτή ποιες σκέψεις σού προκαλεί για την εξέλιξη του έργου; 

ñ Ποιες σκέψεις για την ανθρώπινη ζωή;

■ Mέχρι τώρα είδαµε το Mενέλαο στην τραγική του διάσταση. O Mενέλαος όµως προβληµατίζει: είναι πράγµατι τραγι-

κό πρόσωπο ή µια φιγούρα που σκιαγραφείται µε κωµικές πινελιές; Πολλά και αντιφατικά σχόλια έχουν γραφτεί γι’

αυτόν. ∆ιαφορετικές είναι και οι σκηνοθετικές ερµηνείες. Έτσι, η παρουσία του Mενέλαου προκαλεί στους ανα-

γνώστες/θεατές άλλοτε χαµόγελο ή γέλιο, άλλοτε λύπηση και οίκτο, άλλοτε κλαυσίγελω.

ñ Ας αναζητήσουµε στη σκηνή µε τη Γερόντισα στοιχεία που µπορούν να δικαιολογήσουν τους διαφορετικούς τρό-

πους θεώρησης του ήρωα. 
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ª. ªË ÌÔ˘ ÎÚ·Ù¿˜ Ù· ¯¤ÚÈ·/Î·È ÌË ÌÂ ÛÚÒ¯ÓÂÈ˜.
°. ∞Ó ‰Â Ì’ ·ÎÔ‡ÛÂÈ˜,/ÁÈ· fi,ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ

ÌËÓ ÂÈ˜ ˆ˜ ÊÙ·›ˆ ÂÁÒ.
ª. ¶‹Á·ÈÓÂ Ì¤Û· Î·È Â˜ ÛÙ’ ·ÊÂÓÙÈÎ¿ ÛÔ˘...
°. £· ÌÂÙ·ÓÈÒÛÂÈ˜ ÈÎÚ¿,/ ·Ó Ì¿ıÔ˘Ó ˆ˜ ÙÔ˘˜ ÎfiÈ·ÛÂ˜.
ª. ∂›Ì·È Í¤ÓÔ˜ Î·È Ó·˘·Áfi˜. 

¢ÈÂÎ‰ÈÎÒ ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÙË˜ ·Û˘Ï›·˜.
°. æ¿ÍÂ Ó· ‚ÚÂÈ˜ Î·Ó¤Ó· ¿ÏÏÔ Û›ÙÈ.
ª. Ÿ¯È! £· Ìˆ Ì¤Û·, ‰Â ÊÂ‡Áˆ

Î·È ÌËÓ ÎÏÂ›ÓÂÈ˜ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ.

°. ª·˜ ¤ÁÈÓÂ˜ ÙÛÈÌÔ‡ÚÈ. 
£· ÛÂ ÂÙ¿ÍÔ˘Ó ¤Íˆ ÌÂ ÙÈ˜ ÎÏˆÙÛÈ¤˜.

ª. ∞Ï›ÌÔÓÔ! ¶Ô‡ Â›Û·È ‰ÔÍ·ÛÌ¤ÓÔ ÌÔ˘
ÛÙÚ¿ÙÂ˘Ì·!

°. ¢ÂÓ Í¤Úˆ Ô‡ Â›Ó·È, fiÌˆ˜ Â‰Ò ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ˜ ¤Ú·ÛË.
ª. £Â¤ ÌÔ˘, ÔÈÔ˜ ı· ÙÔ ¤ÏÂÁÂ ˆ˜ ¤ÙÛÈ ı· ÍÂ˘ÙÂÏÈÛÙÒ;
°. °È·Ù› ‰·ÎÚ‡˙ÂÈ˜, Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘; °È·Ù› ÛÂ ‹ÚÂ ÙÔ ·Ú¿ÔÓÔ;
ª. AÓ·ÌÈÌÓ‹ÛÎÔÌ·È Î·ÈÚÒÓ Â˘‰·ÈÌÔÓ›·˜!

E˘ÚÈ›‰Ë˜, EÏ¤ÓË, ÛÎËÓ‹ °ÂÚfiÓÙÈÛÛ·˜-MÂÓ¤Ï·Ô˘, ÛÙ. 503-515
(ÌÙÊÚ. K. M‡ÚË˜)

(Afi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙË˜ ·Ú¿ÛÙ·ÛË˜ E˘ÚÈ›‰Ë˜, EÏ¤ÓË, AÌÊÈı¤·ÙÚÔ, 1999)

¶∞ ƒ ∞ § § ∏ § √ K∂ π ª ∂ ¡ √ 3

Mενέλαος και Γερόντισσα (B. Kανάκης – E. Zαφειρίου, 
Eθνικό Θέατρο, 1977, σκην. A. Σολοµός)

« A ¡ ∞ ª π ª ¡ ∏ ™ ∫ √ ª ∞ π K ∞ π ƒ ø ¡ E À ¢ ∞ π ª √ ¡ π ∞ ™ ! »
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ΠΡ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Ι

Κ Α Ι AΠ Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ

Τ Ο Υ MΕ Ν Ε Λ Α Ο Υ

◗ Πώς εξηγεί ο Mενέλαος

την παράδοξη παρουσία

της Eλένης στην Aίγυπτο;

◗ Ποιες είναι 

οι αποφάσεις του;

2244.. Mα τι να πω; = µα τι να σκεφτώ, τι να υποθέσω;
2255.. Ο Μενέλαος απορεί, γιατί στην αρχαία Ελλάδα δε συνήθιζαν να δίνουν σε θνητούς ονόµατα θεών. Άρα δυσκολεύεται να πιστέψει ότι

υπάρχει στην Αίγυπτο θνητός µε το όνοµα «∆ίας».
2266.. Άλλη µετάφραση: Γιατί κανένας άνθρωπος δεν έχει/τέτοια βαρβαρική ψυχή (E. Xατζηανέστης).
2277.. κι εµένα,/ το Μενέλαο, που την άναψα: Κάποιος µελετητής διαγράφει τη φράση αυτή, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να συ-

στηθεί ο Μενέλαος εδώ. Πιθανόν πρόκειται για µεταγενέστερη προσθήκη από έναν ηθοποιό. Θα µπορούσε ωστόσο να αντιτείνει κά-
ποιος ότι η επώνυµη αναφορά Μενέλαος και η συµπλήρωση µε γνωρίζουνε παντού είναι απαραίτητα στοιχεία, για να περιγράψουν το
Mενέλαο ως αλαζόνα στρατηγό.

2288.. Προφανώς ο Μενέλαος θα κρυφτεί κάπου, ώστε να δει πρώτα τη συµπεριφορά του Θεοκλύµενου και να αποφασίσει αν θα παρουσια-
στεί, για να ζητήσει βοήθεια. 

2299.. Πρόκειται για µια τυπική φράση, που λέγεται όταν κάποιος παραθέτει τη ρήση ενός σοφού.

ΜΕΝ.

™ Ã √ § π ∞

Μα τι να πω24; Καινούριες, πιο µεγάλες

κι από τις πρώτες συµφορές ακούω.

Ήρθα απ’ την Τροία και φέρνω την Ελένη,

που µέσα στη σπηλιά καλά την κρύβω, 545

και τώρα µέσα εδώ στο σπίτι ετούτο

κάποια άλλη κατοικεί µε τ’ όνοµά της.

Του ∆ία την είπε θυγατέρα. Μήπως

κανένας ζει στο Νείλο που τον κράζουν

∆ία; Ένας µονάχα, αυτός στα ουράνια.25 550

Υπάρχει Σπάρτη αλλού ’ξον από κείνη

πλάι στα καλάµια τα χλωρά του Ευρώτα;

Τυνδάρεω µονάχα ένα φωνάζουν.

∆εν ξέρω τι να πω. ∆εύτερη υπάρχει

στον κόσµο Λακεδαίµονα; Άλλη Τροία; 555

Κι ωστόσο ναι, πολλοί στην οικουµένη

τα ίδια ονόµατα έχουν, κι οι γυναίκες

κι οι πόλεις, καθώς φαίνεται. ∆εν πρέπει

για τούτα ν’ απορώ κι ούτε, από φόβο

στα λόγια της γριάς, θα φύγωØ τόσο 560

σκληρή καρδιά κανείς δεν έχει,26 που, όταν

ακούσει πώς µε λεν, να µη µου δώσει

λίγο ψωµί. Της Τροίας την ξακουσµένη

φωτιά γνωρίζουνε παντού κι εµένα,

το Μενέλαο, που την άναψα.27 Εδώ τώρα 565

θα καρτερώ το βασιλιάØ δυο τρόπους

έχω να φυλαχτώØ σκληρός αν είναι,

θα τρέξω να κρυφτώ στο συντριµµένο

καράβιØ αν όµως δείξει καλοσύνη,

βοήθεια του ζητάω στη συµφορά µου.28 570

Χειρότερο κακό άλλο δεν υπάρχει

να ζητιανεύω εγώ ένας βασιλέας

απ’ άλλον βασιλιάØ το θέλ’ η ανάγκη.

Πολύ σοφός –όχι δικός µου29– λόγοςØ
η πιο µεγάλη δύναµή ’ναι η ανάγκη. 575

3Ë ™KHNH (ÛÙ. 542-575)
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Aπό κατακτητής της Tροίας ένας ρακένδυτος ναυαγός

■ Kάποιοι µελετητές της Ελένης διακρίνουν στo Επεισόδιο αυτό κωµικά

στοιχεία, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι ο Ευριπίδης επιλέγει να παρου-

σιάζει τους ήρωες ως κοινούς θνητούς και µάλιστα, σε περιπτώσεις

όπως του Μενέλαου, να αναδεικνύει τα αντιφατικά στοιχεία, που χα-

ρακτηρίζουν κάθε ανθρώπινη ύπαρξη. 

ñ Ως σκηνοθέτης ποιες οδηγίες θα έδινες στον υποκριτή που υπο-

δύεται το Mενέλαο, σε κάθε περίπτωση; Aν είχες να επιλέξεις

και τη µετάφραση, σε ποια θα κατέληγες στην κάθε περίπτωση,

στη µετάφραση του T. Pούσσου που διαβάζουµε στο σχολικό βι-

βλίο ή του K. Mύρη (παράλληλο 3);

ñ Παρατήρησε τις φωτογραφίες στις σελ. 45 και 47. Ποια άποψη

φαίνεται να υιοθετεί ο σκηνοθέτης σε κάθε παράσταση;

A ™ ° π ¡ √ À ª ∂ £ ∂ ∞ ∆ ∂ ™

■ Ο Μενέλαος, µετά τα συγκλονιστικά γι’ αυτόν νέα, αποµένει µόνος του στη σκηνή και προσπαθεί να ξεδιαλύνει τα

όσα παράδοξα άκουσε.

ñ Υποστηρίζεται ότι οι σκέψεις του φανερώνουν άνθρωπο αφελή και απλοϊκό, που φτάνει σε εύκολα συµπερά-

σµατα. Είναι όµως έτσι; Ας σκεφτούµε τι έχει υποστεί µέχρι τώρα ο Μενέλαος και για ποιο λόγο.

ñ Τι αισθάνεσαι για το Mενέλαο βλέποντάς τον να προσπαθεί να εξηγήσει τα ανεξήγητα;

■ Ένα από τα κλειδιά για την ερµηνεία της στάσης του Μενέλαου είναι η επισήµανση ότι ο Ευριπίδης συνήθιζε να κα-

τεβάζει τους ήρωες από το βάθρο, στο οποίο τους είχε τοποθετήσει το έπος, και να τους εµφανίζει µε απόλυτα ρεα-

λιστικό τρόπο ως κοινούς καθηµερινούς ανθρώπους.

ñ Ας αναζητήσουµε στο Ά Επεισόδιο στοιχεία που καθιστούν το Μενέλαο τυπικό ευριπίδειο ήρωα. 

ñ Ποια είναι τα χαρακτηριστικά µιας εποχής, που αµφισβητεί τους µύθους και τα είδωλα; Eµείς σήµερα ζούµε σε

µια τέτοια εποχή;

Ο µονόλογος τελειώνει. Ο Μενέλαος µένει στη σκηνή γεµάτος απορία και φόβο. Ποιον θα συναντήσει; Το Θεοκλύµενο

ή την Ελένη;

A ™ E ª µ ∞ £ À ¡ √ À ª ∂

« ∏  E ¶ √ Ã ∏ ∆ ø ¡ H ƒ ø ø ¡ ¶ ∂ ƒ ∞ ™ ∂ :  
∏ ø ƒ ∞ ∆ √ À P ∂ ∞ § π ™ ª √ À ∂ Ã ∂ π E ƒ £ ∂ π »

√ ∂˘ÚÈ›‰Ë˜ ‹Ù·Ó ·ÎfiÌË ÈÔ ÙÔÏÌËÚfi˜ ÌÂ ÙÔ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô
‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ –·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ÙˆÓ ∞¯·ÈÒÓ– [ÙÔÓ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·
Î·È ÙÔ ªÂÓ¤Ï·Ô] ÛÂ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ ÊÔ‚ÈÙÛÈ¿ÚË‰Â˜ […] √ ∂˘ÚÈ›‰Ë˜
‹Ù·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ Ô˘ ¿ÓÔÈÍÂ [...] ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ‹Úˆ-
Â˜ ˆ˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜ Î·È fi¯È Ù¤ÏÂÈÔ˘˜. […] ∞ÏÏ¿ ÌÔÚÔ‡ÌÂ
Â›ÛË˜ Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘ÌÂ fiÙÈ Ô Û˘ÁÁÚ·Ê¤·˜ Ì·˜, ÌÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ,
¿ÓÔÈÁÂ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÛÂ ¤Ó· ÔÏfiÎÏËÚÔ ı¤·ÙÚÔ, ÔÏ‡ ÈÔ ÎÔÓÙÈÓfi ÛÂ Ì·˜.

J. de Romilly (Afi ÙÔ J. de Romilly, H NÂÔÙÂÚÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ E˘ÚÈ›‰Ë, 
ÌÙÊÚ. AÁÁÂÏÈÎ‹ ™Ù·ÛÈÓÔÔ‡ÏÔ˘-™ÎÈ·‰¿, K·Ú‰·Ì›ÙÛ·)

¶∞ ƒ ∞ § § ∏ § √ K∂ π ª ∂ ¡ √ 4

Mενέλαος και Γερόντισσα (K. Aθανασόπουλος –
X. Kουτσουδάκη, Aµφιθέατρο, 1999, 
σκην. Σ. Eυαγγελάτος)

O επικός 
Mενέλαος 
(ερυθρόµορφη 
οινοχόη του
5ου αι. π.X.)
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1. Με βάση τις πληροφορίες που µας δίνει ο ίδιος ο Μενέλαος για τον εαυτό του, να γράψετε το «βιογραφικό του

σηµείωµα» για το πρόγραµµα της παράστασης.

2. Ο µονόλογος του Μενέλαου θυµίζει την προλογική ρήση της Ελένης. Να συγκρίνετε τους δύο µονολόγους και

να επισηµάνετε οµοιότητες και διαφορές ως προς: α) τα θέµατα που θίγουν οι δύο ήρωες και τη σειρά µε την

οποία αυτά παρουσιάζονται, β) τον τρόπο µε τον οποίο βλέπουν τη ζωή τους. 

3. Υποθέστε ότι το Ά Επεισόδιο ξεκινά µε την ταυτόχρονη εµφάνιση της Γερόντισσας και του Μενέλαου. Nα απο-

δώσετε τις πληροφορίες του πρώτου µονολόγου του Μενέλαου µέσα από το διάλογο των δύο προσώπων. Ποια

προβλήµατα δηµιουργούνται σ’ αυτή την περίπτωση;

4. Να παρουσιάσετε σε ένα σύντοµο συνεχές κείµενο τη συνάντηση του Μενέλαου µε τη Γερόντισσα. Μπορείτε να

αρχίσετε: «H Γερόντισσα βλέποντας στην είσοδο του ανακτόρου ένα ρακένδυτο άντρα...».

5. Xωρίστε σε ενότητες τον τελευταίο µονόλογο του Μενέλαου (στ. 542-575) και δώστε έναν τίτλο σε καθεµία. 

6. Να παρακολουθήσετε τις ψυχικές διακυµάνσεις του Mενέλαου σε όλο το Ά Επεισόδιο επισηµαίνοντας ταυτό-

χρονα τους πιο χαρακτηριστικούς στίχους.

7. «Το απρόοπτο παντού καραδοκεί», υποστηρίζει ένας µελετητής για την Ελένη του Ευριπίδη. Ποια στοιχεία από

το συγκεκριµένο Επεισόδιο θα µπορούσαν να στηρίξουν αυτή την άποψη;

8. Με αφετηρία την όλη παρουσία του Μενέλαου στο Ά Eπεισόδιο, ποιες σκέψεις θα µπορούσατε να κάνετε για τη

ζωή του ανθρώπου γενικότερα; Επιχειρήστε να εκφράσετε τους προβληµατισµούς σας µέσα από δύο δικά σας

αποφθέγµατα, που θα µπορούσε να τα είχε πει και ο Μενέλαος. 

¢ ƒ ∞ ™ ∆ ∏ ƒ π √ ∆ ∏ ∆ ∞

Σκοπεύετε να παρουσιάσετε το Ά Επεισόδιο και προβληµατίζεστε για το πώς θα αποδοθεί ο Μενέλαος (τραγική, κω-

µική ή κωµικοτραγική φιγούρα;). Παρουσιάζετε γραπτά την πρότασή σας, τονίζοντας εκείνα τα στοιχεία του κειµένου

που τη στηρίζουν. Χωριστείτε στη συνέχεια σε µικρές οµάδες, ανάλογα µε την άποψη που υιοθετήσατε, και επιχειρή-

στε να παίξετε τη σκηνή Γερόντισσας-Μενέλαου. (∆εν είναι απαραίτητο να αποµνηµονεύσετε τους στίχους ή να κρα-

τάτε τα βιβλία σας. Μπορείτε και να αυτοσχεδιάσετε, µε αφετηρία το κείµενο).

E ƒ ° ∞ ™ π ∞

Σας ζητούν να εµπλουτίσετε το λήµµα «Μενέλαος» για το «Λεξικό προσώπων της Mυθολογίας» του βιβλίου σας. Έχετε

στη διάθεσή σας τα εξής αποσπάσµατα: α) ραψωδίες Γ και Ρ της Ιλιάδας, β) ραψωδία δ της Οδύσσειας, γ) τραγωδίες του

Ευριπίδη Τρωάδες και Ιφιγένεια εν Αυλίδι, δ) Ά Επεισόδιο της Ελένης. Προσπαθήστε να συντάξετε ένα κείµενο 200 λέ-

ξεων, που θα αναφέρεται στη δράση και το ήθος του Μενέλαου στην αρχαία ελληνική γραµµατεία. 
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Όσοι αποδελτιώνετε κάποια θέµατα µπορείτε να συζητήσετε µε τους καθηγητές σας ή µεταξύ σας τις δυσκολίες και

τα προβλήµατα που αντιµετωπίζετε. Μια ακόµα υπόδειξη: το θέµα που αποδελτιώνετε µπορεί να επιµερίζεται σε επι-

µέρους ενότητες και άξονες. Aς εντοπίσετε τις πρώτες κατηγορίες του θέµατός σας ταξινοµώντας τα δελτία σας.

Άλλα θέµατα: 8) πληροφορίες από το κείµενο για την όψη (σκηνογραφικοί, σκηνοθετικοί κτλ. δείκτες), 9) στοι-

χεία που µπορεί να θεωρηθούν κωµικά, 10) απρόοπτα περιστατικά.


