
Xορός Eκάβης
(Eυριπίδης, Eκάβη, Eθνικό θέατρο, 1955, σκην. A. Mινωτής)
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A΄ ΣΤΡΟΦΗ

A΄ AΝΤΙΣΤΡΟΦΗ

TO AH ∆ O N I

K A I O I ΣΥ Μ Φ Ο Ρ Ε Σ

Τ Ω Ν TΡ Ω Ω Ν

◗ Tι ζητάει ο Xορός 

από το αηδόνι;

◗ Πού οφείλονται 

οι συµφορές 

των Tρώων;

O ΘΡ Η Ν Ο Σ

Γ Ι Α Τ Ο Υ Σ N Ι Κ Η Τ Ε Σ

◗ Ποιες συµφορές  

των Aχαιών φέρνει 

στο νου του ο Xορός 

µε το θρήνο του;

XOPOΣ

11.. Σύµφωνα µε το µύθο, η αηδόνα ήταν γυναίκα που µεταµορφώθηκε σε πουλί και θρηνεί το νεκρό γιο της, Ίτυ. Tο αηδόνι, µε την παθη-

τική και µελωδική του φωνή, συνδέεται µε θρήνους. Παρόµοιες επικλήσεις αποτελούσαν συνηθισµένο ποιητικό µοτίβο κατά την αρ-

χαιότητα. Και η Ελένη στην Πάροδο (196 κ.εξ.) παρακάλεσε τις Σειρήνες να ενώσουν το τραγούδι τους µε τους δικούς της θρήνους.

Πρόκειται εποµένως για µοτίβο που συναντιέται συχνά και στη νεότερη λογοτεχνία.

22.. Στο πρωτότυπο ·È\ÓfiÁ·ÌÔ˜ (< ·È\Óe˜ = ολέθριος). Σε άλλες µεταφράσεις αποδίδεται ως εξής: «ο έρµος εραστής» (Σταύρου), «γαµπρός

θλιβερός» (Χατζηανέστης), «ο κακότυχος στο γάµο του» (Παττίχης), «µε το ερωτικό του πάθος το λάβρο» (∆ηµητριάδης), «ο ξεπλα-

νευτής» (Σφυρόερας), «ο πικρόγαµος» (Τοπούζης). 

33.. Χαρακτηριστικό των χορικών του Ευριπίδη είναι η αποστροφή σε ένα από τα πρόσωπα του δράµατος, ακόµα κι αν αυτό δε βρίσκεται στη

σκηνή (η Ελένη βρίσκεται στο ανάκτορο).

44.. Πρόκειται για το Nαύπλιο και την παγίδα που έστησε στους Έλληνες. Bλέπε σχόλιο 3, σελ. 64.

™Ã √ § π ∞

Εσύ που µέσα στα πυκνά 1220

σύδεντρα ζεις και πέτεσαι, αηδόνα1,

εσένα κράζω γλυκοκέλαδο πουλί

µε τη λυπητερή λαλιάØ
τον κόκκινο φουσκώνοντας λαιµό σου

βοήθα να µοιρολογήσω 1225

τα πάθη της ΕλένηςØ κλάψε

τον πόνο και τα δάκρυα

των γυναικών της Τροίας

γι’ αυτούς που θέρισε κοντάρι ελληνικό,

όταν το πέλαγο αρµενίζοντας 1230

µε το βαρβαρικό σκαρί του

ο Πάρης, του χαµού ο γαµπρός2,

ήρθε µε συνοδειά την Κύπριδα

στους Πριαµίδες φέρνοντας

γάµο συφοριασµένο από τη Σπάρτη, 1235

εσένα, Ελένη, εσένα.3

Με πετροβόληµα και µε κοντάρι

πλήθος χαθήκαν οι Αχαιοί

και κατοικούν στον άραχλο Άδη τώραØ
οι δύστυχες γυναίκες τους πενθώντας 1240

έκοψαν τα µαλλιάØ αποµείναν

έρµα τα σπίτια, δίχως άντρεςØ
κι αυτός4 που πάτησε µονάχος

τη θαλασσόζωστη Εύβοια, λαµπρές 

φωτιές ανάβοντας στου Καφηρέα τα βράχια, 1245

ναύτες πολλούς ξολόθρεψε, καθώς

τις δολερές ζυγώναν λάµψεις του γιαλού.

Άνεµοι θυµωµένοι το Μενέλαο διώξαν

αλάργα από τον κάβο του Μαλέα,

όταν γυρνούσε στην πατρίδα φέρνοντας 1250

τ’ οµοίωµα της Ήρας, του πολέµου

βραβείο ή κάλλιο την αιτία

να σφάζονται για χρόνια οι ∆αναοί.
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Kι ενώ οι υποκριτές αποσύρονται, οι γυναίκες του Xορού απλώνονται

στην ορχήστρα. 

■ Ο Xορός, όπως ήδη έχουµε δει, αποτελεί µια απρόσωπη οµάδα,

ένα σύνολο δηλαδή µε κοινά χαρακτηριστικά. 

ñ Aς παρατηρήσουµε την παράπλευρη φωτογραφία από µια σύγ-

χρονη παράσταση της Eλένης και ας σκεφτούµε πώς οι συντε-

λεστές της παράστασης προσπαθούν να αποδώσουν αυτό το

στοιχείο.

ñ Aς συγκρίνουµε την παρουσία του Xορού στη φωτογραφία που

ήδη παρατηρήσαµε και στη διπλανή  αγγειογραφία.

A ™ ° π ¡ √ À ª ∂ £ ∂ ∞ ∆ ∂ ™

■ Το στάσιµο* αποτελεί ένα από τα εξωτερικά και τυπικά στοιχεία της τραγωδίας (κατά ποσόν µέρος). Πρόκειται για

τραγούδια, ωδές, που τραγουδά ο Xορός στην ορχήστρα και συνθέτουν το λυρικό στοιχείο της τραγωδίας. Γράφο-

νταν σε λυρικά µέτρα, διαφορετικά από ό,τι τα επικά-διαλογικά µέρη, και στη δωρική διάλεκτο από σεβασµό στην πα-

ράδοση του διθυράµβου. 

ñ Aς εντοπίσουµε στο µεταφρασµένο κείµενο τα στοιχεία εκείνα, που επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για λυρικό και

όχι επικό-διαλογικό µέρος του δράµατος.

A ™ E ª µ ∞ £ À ¡ √ À ª ∂

«∆’ ·Ë‰fiÓÈ· ‰Â Û’ ·Ê‹ÓÔ˘ÓÂ Ó· ÎÔÈÌËıÂ›˜ ÛÙÈ˜ ¶Ï¿ÙÚÂ˜.»

∞Ë‰fiÓÈ ÓÙÚÔ·Ïfi, ÌÂ˜ ÛÙÔÓ ·Ó·Û·ÛÌfi ÙˆÓ Ê‡ÏÏˆÓ, 
Û˘ Ô˘ ‰ˆÚ›˙ÂÈ˜ ÙË ÌÔ˘ÛÈÎ‹ ‰ÚÔÛÈ¿ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ 
ÛÙ· ¯ˆÚÈÛÌ¤Ó· ÛÒÌ·Ù· Î·È ÛÙÈ˜ „˘¯¤˜ 
·˘ÙÒÓ Ô˘ Í¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ‰Â ı· Á˘Ú›ÛÔ˘Ó.

°. ™ÂÊ¤ÚË˜, «EÏ¤ÓË» (·fiÛ·ÛÌ·)

(Afi ÙÔ °. ™ÂÊ¤ÚË˜, ¶ÔÈ‹Ì·Ù·, ÿÎ·ÚÔ˜)

∆’ ·Ë‰fiÓÈ· ÙË˜ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ Î·È Ù· Ô˘ÏÈ¿ ÙË˜ ¢‡ÛË˜ 
ÎÏ·›ÁÔ˘Ó ·ÚÁ¿, ÎÏ·›ÁÔ˘Ó Ù·¯È¿, ÎÏ·›ÁÔ˘Ó ÙÔ ÌÂÛËÌ¤ÚÈ, 
ÎÏ·›ÁÔ˘Ó ÙËÓ ∞ÓÙÚÈ·ÓfiÔÏË ÙËÓ ÔÏ˘ÎÚÔ˘ÛÂÌ¤ÓË, [...]

¢ËÌÔÙÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ∆Ô ÎÚÔ‡ÛÔ˜ ÙË˜ ∞ÓÙÚÈ·ÓfiÔÏË˜

(·fiÛ·ÛÌ·)
(Afi ÙÔ N. °. ¶ÔÏ›ÙË, ¢ËÌÔÙÈÎ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ¶·Ú¿‰ÔÛË)

¶∞ ƒ ∞ § § ∏ § √ K∂ π ª ∂ ¡ √ 1

Aττική µελανόµορφη κύλικα 
του 6ου αι. π.X. µε παράσταση τραγικού Xορού

Xορός της Eλένης
(Aµφιθέατρο, 1999, σκην. Σ. Eυαγγελάτος)

T √ A ∏ ¢ √ ¡ π ∫ ∞ π √ £ ƒ ∏ ¡ √ ™
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OΙ ΣΚ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Ι ΘΕ Ο Ι

◗ Ποιες σκέψεις διατυπώνει

ο Xορός για τους θεούς

και τις παρεµβάσεις τους;

◗ Σε ποια δεινά της Eλένης

αναφέρεται ο Xορός;

TΟ ΠΑ Ρ Α Λ Ο Γ Ο

Τ Ο Υ ΠΟ Λ Ε Μ Ο Υ

◗ Ποιους θεωρεί 

«άµυαλους» 

ο Xορός και γιατί;

◗ Tι αντιπροτείνει;

B΄ ΣΤΡΟΦΗ

B΄ AΝΤΙΣΤΡΟΦΗ

Á Σ T A Σ I M O
στ. 1220-1285 «òAÊÚÔÓÂ˜ ¬ÛÔÈ Ùa˜ àÚÂÙa˜ ÔÏ¤Ì̌ˆ ÏfiÁ¯·ÈÛ› Ù’ àÏÎ·›Ô˘ ‰ÔÚe˜ ÎÙÄÛıÂ» 

Τι ’ναι θεός, τι µη θεός, 

και τι ’ναι ανάµεσά τους5;  1255

Ποιος θα το πει θνητός πως το ’βρε, 

καιρό πολύ εξετάζοντας τα πάντα, 

µια και το βλέπει, εδώ κι εκεί 

των θεών οι γνώµες να πηδούν 

και πάλι στο ενάντιο να γυρνάνε  1260

ανέλπιστα κι αλόγιαστα; 6

Ελένη, είσαι του ∆ία θυγατέραØ7

σαν άσπρος κύκνος ο γονιός σου

στον κόρφο σ’ έσπειρε της Λήδας. 

Ύστερα σ’ όλη την Ελλάδα σε είπαν 1265 

άδικη, άπιστη, άθεη, προδότραØ
µες στους ανθρώπους δεν υπάρχει 

τίποτα σίγουροØ στων θεών µόνο 

τα λόγια βρήκα την αλήθεια.8

Ανέµυαλοι όσοι αποζητούν τη δόξα  1270

µε λόγχες και µε δυνατά

στον πόλεµο κοντάρια,

λογιάζοντας αστόχαστα πως έτσι

θα πάψουν των θνητών τις συµφορέςØ
γιατί, αν το δίκιο σου ζητάς µε το αίµα, 1275

η αµάχη δε θα λείψει από τον κόσµοØ
γι’ αυτήν οι Πριαµίδες πήγαν

κάτω στη γης, ενώ µπορούσαν

µονάχα µε τα λόγια, Ελένη, 

τέλος να δώσουνε στην έχθρα.   1280

Τώρα στον Άδη ’ναι βαθιά χωµένοι, 

τα κάστρα τους φωτιά τα ’χει σαρώσει 

σαν κεραυνός του ∆ία κι εσύ 

πέρασες βάσανα και βάσανα 

που αβάσταχτους σηκώσαν θρήνους. 1285

55.. ανάµεσά τους: σύµφωνα µε µια ερµηνεία, πρόκειται για τους «δαίµονες», οι οποίοι ήταν µεσολαβητές µεταξύ θεών και ανθρώπων και
για το λόγο αυτό κατοικούσαν µεταξύ γης και ουρανού. Σύµφωνα µε µια άλλη ερµηνεία, ο Xορός αναφέρεται σε αυτούς οι οποίοι
έχουν και θεϊκή και ανθρώπινη υπόσταση (ηµίθεοι, ήρωες…), κατηγορία στην οποία ανήκει και η Ελένη.

66.. Σύµφωνα µε µια άλλη εκδοχή, το νόηµα των στίχων 1254-1261 είναι: Τι είναι θεός, τι µη θεός και τι το ανάµεσό τους; Ποιος άνθρω-
πος θα µπορούσε να ισχυριστεί ότι το βρήκε; (Κανείς ). Πιο µακριά στη γνώση των θεών έφτασε εκείνος που βλέπει ότι οι αποφάσεις
τους πηγαίνουν µια εδώ και µια στην αντίθετη κατεύθυνση, ανέλπιστα και απροσδόκητα. Τα λόγια αυτά θα συµφωνούσαν και µε τη ρή-
ση του Αγγελιαφόρου στους στίχους 786 κ.ε. ∆υσκολονόητος ο θεός…

77.. Από τη γενική διαπίστωση ο Xορός περνάει στο παράδειγµα, την περίπτωση της Eλένης, που επιβεβαιώνει αυτήν τη διαπίστωση (όπως
και ο Aγγελιαφόρος στις ρήσεις του).

88.. στων θεών µόνο τα λόγια βρήκα την αλήθεια: και αυτοί οι στίχοι προβληµατίζουν τους µελετητές, καθώς η απόλυτη βεβαιότητα δύσκολα
συµβιβάζεται µε το σκεπτικισµό που αποπνέουν οι προηγούµενοι στίχοι· γι’ αυτό υποστηρίχθηκε ότι στο σηµείο αυτό ο Ευριπίδης προ-
σπαθεί να αποφύγει την κατηγορία για ασέβεια. Άλλοι µελετητές, βασιζόµενοι στο γεγονός ότι οι στίχοι παραδόθηκαν φθαρµένοι, διορ-
θώνουν το κείµενο και το ερµηνεύουν ως εξής: δεν ξέρω τι να πω· ακατανόητο είναι πώς δρουν οι θεοί.
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Το Στάσιµο φαίνεται να µη συνδέεται άµεσα µε το συναισθηµατικό κλίµα που δηµιούργησαν στο προηγούµενο Eπεισόδιο η

αναγνώριση των δύο συζύγων και η κατάστρωση του σχεδίου απόδρασης. Ενώ δηλαδή το σχέδιο Ελένης-Μενέλαου εξε-

λίσσεται, ο Xορός θρηνεί και στοχάζεται. Kάποια από τα θέµατα που θα µπορούσαµε να συζητήσουµε στο Xορικό αυτό είναι: 

■ H θέση του Στασίµου στο έργο:

ñ η νοηµατική του συνάφεια µε όσα προηγήθηκαν·

ñ η συµβολή του στην εξέλιξη της δράσης.

■ Ο ρόλος και η φύση των θεών: Ο Xορός στη β́ στροφή

επαναφέρει κι επεκτείνει τον προβληµατισµό του Αγγελια-

φόρου σχετικά µε τους θεούς. O Eυριπίδης µέσω του Xο-

ρού φιλοσοφεί και πάλι «από σκηνής». Για τους στίχους

αυτούς, έχουν προταθεί διάφορες ερµηνείες, από τις

οποίες οι κυριότερες είναι:

– αµφισβητείται η ύπαρξη θεών·

– αµφισβητείται το αλάθητο της θεϊκής δράσης·

– αµφισβητείται η ικανότητα του ανθρώπου να συλλάβει

την ουσία του θεού·

– επισηµαίνεται το απρόβλεπτο της επέµβασης των θεών.

Ποιες ερµηνείες σάς φαίνονται βάσιµες λαµβάνοντας υπόψη:

– την επίδραση που άσκησαν οι Σοφιστές στον Ευριπίδη·

– τα ιστορικά γεγονότα της εποχής και τη δυσοίωνη για την Aθήνα προοπτική ως προς την έκβαση του πολέµου.

■ O πόλεµος: Πολλές αναφορές έγιναν ως τώρα στον πόλεµο.

ñ Aς θυµηθούµε µερικές. (Mπορούµε να αντλήσουµε υλικό από την αποδελτίωση τη σχετική µε το θέµα αυτό).

ñ Eδώ είναι ο Xορός που εκφράζει το αντιπολεµικό µήνυµα. Aς παρακολουθήσουµε τις σκέψεις του. Προ-

σθέτουν κάτι παραπάνω σε όσα έχουν αναφερθεί µέχρι τώρα στο έργο για το θέµα αυτό;

■ Aς δούµε συνολικά το Στάσιµο: θεοί, πόλεµος... σκέψεις του Xορού, ενός συνόλου δηλαδή που εκφράζει δηµόσια

την αµφισβήτησή του. Θα µπορούσε να συσχετισθεί η δηµόσια αυτή έκφραση µε το πολίτευµα που επικρατούσε;

A ™ E ª µ ∞ £ À ¡ √ À ª ∂
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¢Â˘Ù¤Ú· 29 πÔ˘Ó›Ô˘ 1992: 
¢ÂÓ ÌÔÚÒ È· ÙÔ˘˜ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÔ‡˜! ∫·È ÙÈ˜ Ô‚›‰Â˜ Ô˘ ¤ÊÙÔ˘Ó! ∫·È ÙÔ˘˜

ÓÂÎÚÔ‡˜! ∫·È ÙËÓ ·ÂÏÈÛ›·! ∫·È ÙËÓ Â›Ó·! ∫·È ÙË ‰˘ÛÙ˘¯›·! ∫·È ÙÔ Êfi‚Ô! ∏
˙ˆ‹ ÌÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È fiÏ· ·˘Ù¿ […]
¢Â˘Ù¤Ú· 15 ª·ÚÙ›Ô˘ 1993:

[…] ¢ÂÓ ̆ ¿Ú¯Ô˘Ó È· ·È‰ÈÎ¤˜ ÊˆÓ¤˜, Ô‡ÙÂ ·È¯Ó›‰È·. ∆· ·È‰È¿ ‰Â ÌÔÈ¿-
˙Ô˘Ó È· ÌÂ ·È‰È¿. ∆Ô˘˜ ‹Ú·Ó ÙËÓ ·È‰ÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ËÏÈÎ›· Î·È ¯ˆÚ›˜ ·È‰ÈÎ‹ ËÏÈ-
Î›· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·È‰È¿ […]

∞fi ÙÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÙË˜ ∑Ï¿Ù· ºÈÏ›Ô‚ÈÙ˜, ÂÓfi˜ ÎÔÚÈÙÛÈÔ‡ 11 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙÔ ™ÂÚ¿ÁÂ‚Ô,
Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÙËÎÂ ÛÙÔÓ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ T‡Ô

(N¤· EÏÏËÓÈÎ¿, TEE, 1Ô˜ Î‡ÎÏÔ˜, Aã T¿ÍË, OE¢B, 2004)

¶∞ ƒ ∞ § § ∏ § √ K∂ π ª ∂ ¡ √ 2

Xορός (Eυριπίδης, Tρωάδες, Eθνικό θέατρο, 1983, 
σκην. Σ. Nτουφεξής, κίνηση N. Zούκα)

Aπό την κινηµατογραφική ταινία
Tρωάδες (σκην. M. Kακογιάννης)
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1. Αν είχε σωθεί µόνο αυτό το απόσπασµα από το έργο, ποια στοιχεία θα µας επέτρεπαν να καταλάβουµε ότι

πρόκειται για στάσιµο; Ποια στοιχεία περιεχοµένου θα µας βοηθούσαν να υποθέσουµε ότι πρόκειται για από-

σπασµα από έργο του Ευριπίδη;

2. Nα διακρίνετε την ά αντιστροφή σε µικρότερες ενότητες. Ποιον πλαγιότιτλο θα δίνατε σε καθεµιά από αυτές;

3. «Θέλησαν να κάνουν τα συγγράµµατά του [του Πρωταγόρα] στάχτη, γιατί έγραψε πως ούτε ξέρει ούτε µπορεί να δια-

κρίνει ποιοι και ποιας λογής είναι οι θεοί, λόγια διατυπωµένα µε κάθε προσοχή, που όµως δεν του βγήκαν σε κα-

λό» (Σέξτος Eµπειρικός, Προς Mαθηµατικούς, 9, 56, µτφρ. N. Σκουτερόπουλος, στο H Aρχαία Σοφιστική, Γνώση).

Ποιες οµοιότητες βρίσκετε ανάµεσα στις αντιλήψεις αυτές του Πρωταγόρα και τον προβληµατισµό που

εκφράζεται στη β́ στροφή;

4. O Xορός στην αρχαία τραγωδία είναι δυνατόν να:

– προωθεί τη δράση όπως και οι υποκριτές·

– εξυπηρετεί πρακτικές ανάγκες (π.χ. αλλαγή κοστουµιών, κάλυψη ενός χρονικού κενού)·

– εκφράζει τις απόψεις του µέσου θεατή ή του ποιητή·

– δηµιουργεί ένα είδος µουσικού διαλείµµατος που ξεκουράζει το θεατή·

– µε τους στοχασµούς του δίνει ένα βαθύτερο νόηµα σε όσα συµβαίνουν.

Mε ποιους από αυτούς τους τρόπους λειτουργεί κατά τη γνώµη σας σε αυτό το Στάσιµο ο Xορός;

5. Ξαναγράφοντας τη β́ στροφή. Προσπαθήστε να µεταγράψετε σε πεζό µη λογοτεχνικό λόγο τα λόγια του Xο-

ρού. Tι χάνει και τι κερδίζει το κείµενο µε µια τέτοια µεταγραφή;

¢ ƒ ∞ ™ ∆ ∏ ƒ π √ ∆ ∏ ∆ ∞

Όπως είπαµε, ο Xορός αποτελεί µια οµάδα και συµπεριφέρεται σαν να είναι ένα πρόσωπο. Επιλέξτε µια µικρή ενότητα

του Στασίµου (π.χ. µια στροφή ή µια αντιστροφή) και στη συνέχεια, δουλεύοντας σε οµάδες, αναζητήστε και δοκιµάστε

τρόπους εκφοράς του λόγου που να προβάλλουν αυτό το χαρακτηριστικό του Xορού. 
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Πολλά από τα χορικά του Ευριπίδη, όπως η β́ αντιστροφή στο συγκεκριµένο Στάσιµο, είναι αντιπολεµικές κραυγές.

Αξιοποιώντας στοιχεία από αυτά (π.χ. χορικά από Tρωάδες, Φοίνισσες, Iκέτιδες), προσπαθήστε να δηµιουργήσετε µια

εφηµερίδα τοίχου για την τάξη σας µε αντιπολεµικό περιεχόµενο. Μπορείτε, για παράδειγµα, να κάνετε µια σύνθεση,

που να περιλαµβάνει φράσεις ή αποσπάσµατα από τα χορικά του Ευριπίδη, αποσπάσµατα από µεταγενέστερα και σύγ-

χρονα κείµενα που ανθολογούνται στα Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, µαρτυρίες, άρθρα από τον ηµερήσιο και

περιοδικό τύπο, φωτογραφίες, εικόνες από έργα τέχνης, στίχους από τραγούδια ελληνικά και ξένα κ.ά.   

Á Σ T A Σ I M O
στ. 1220-1285 «òAÊÚÔÓÂ˜ ¬ÛÔÈ Ùa˜ àÚÂÙa˜ ÔÏ¤Ì̌ˆ ÏfiÁ¯·ÈÛ› Ù’ àÏÎ·›Ô˘ ‰ÔÚe˜ ÎÙÄÛıÂ» 
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Οι γυναίκες του Χορού εκφράζουν τον προβληµατισµό τους για τους θεούς και την τύχη, προβληµατισµοί που έχουν

διατυπωθεί και σε άλλα σηµεία της Ελένης. Ήρθε λοιπόν η ώρα να αρχίσετε να αξιοποιείτε το υλικό που συγκεντρώ-

σατε µέχρι τώρα. Αφού ταξινοµήσετε τα δελτία σας, παρουσιάστε τα αποτελέσµατα της έρευνάς σας για τα θέµατα:

• H φύση και η δράση των θεών στον κόσµο του Ευριπίδη.

• Tα απρόοπτα περιστατικά και ο ρόλος της τύχης στην Ελένη του Ευριπίδη.



Eλένη – Mενέλαος 
(A. Λαδικού – ∆. Kαρέλλης, K.Θ.B.E., 1982,

σκην. A. Bουτσινάς)

Θ E M A T A

● O δόλος

● Eίναι και φαίνεσθαι

● Γνώση και άγνοια

● H καινή Eλένη – η Eλένη της παράδοσης

● Tραγωδία ή τραγικωµωδία

°ãE¶EI™O¢IO

Aπό την επινόηση του σχεδίου απόδρασης στην εφαρµογή του

«\AÏÏ’, ó˜ öÔÈÎÂ, ¿ÓÙ· ‰È·ÂÚ·ÁÌ¤Ó· Ë≈ÚËÎ·»
(στ. 1178, µτφρ. στ. 1299) 

EYPI¶I¢H Eλένη

στ. 1286-1424

Π Λ O K H

■ H εµφάνιση του Θεοκλύµενου

■ H εξύφανση του δόλου

■ H εξαπάτηση του Θεοκλύµενου

Γ ΄  E Π E I Σ O ∆ I O

Θεοκλύµενος – Eλένη – Mενέλαος



11.. µνήµα του πατέρα: ο τάφος του Πρωτέα, για λόγους που εξυπηρετούν το έργο, παίρνει τη θέση των αγαλµάτων που συνήθως βρίσκο-
νται µπροστά στα σπίτια (θεοί πατρώοι) και συχνά χαιρετίζουν οι ήρωες.

22.. Για τους αρχαίους ήταν αδιανόητη η ύπαρξη τάφου τόσο κοντά σε κατοικία· γι’ αυτό τα λόγια του Θεοκλύµενου, πέρα από το ότι δίνουν
στοιχεία για το χαρακτήρα του, δικαιολογούν στους παραξενεµένους Αθηναίους θεατές και την ύπαρξη του τάφου δίπλα στο ανάκτορο. 

33.. Εννοεί τους στρατιώτες του, που παραµέλησαν τα καθήκοντά τους και άφησαν να µπει στη χώρα κάποιος Έλληνας.
44.. Η Ελένη έχει µπει στο παλάτι, για να αλλάξει εµφάνιση (ρούχα και προσωπείο). Ο Θεοκλύµενος όµως, επειδή δεν τη βλέπει στη συ-

νηθισµένη της θέση, συµπεραίνει ότι έχει φύγει από την Αίγυπτο µαζί µε τον ξένο και αποφασίζει να τους καταδιώξει. Ο Μενέλαος, κα-
θώς «έχει ζαρώσει στον τάφο» (βλ. στ. 1323), δεν είναι ορατός από το Θεοκλύµενο.

55.. Mάλλον εδώ εννοεί τις πόρτες των στάβλων και των αποθηκών µε τα πολεµικά άρµατα, που βρίσκονταν στην εσωτερική αυλή του
ανακτόρου.

66.. Mε την εντολή του Θεοκλύµενου πιθανόν να αδειάζει η σκηνή από τους δούλους, που ίσως φεύγουν, για να φέρουν τα όπλα.
77.. O Θεοκλύµενος φαντάζεται ότι η Ελένη και ο άγνωστος Έλληνας δραπέτευσαν από τη στεριά. Αυτό θυµίζει το σχέδιο απόδρασης που

είχε προτείνει ο Μενέλαος.
88.. Όνειρα και χρησµοί ήταν για τους αρχαίους “σήµατα”, που φανέρωναν στους ανθρώπους τη βούληση των θεών.
99.. Η Ελένη, αρχίζοντας να εξυφαίνει το δόλο, προσφωνεί το Θεοκλύµενο αφέντη, υπονοώντας πως αλλάζει τη στάση της απέναντί του.
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Γ́ EΠEIΣO∆IO
στ. 1286-1424 «\AÏÏ’, ó˜ öÔÈÎÂ, ¿ÓÙ· ‰È·ÂÚ·ÁÌ¤Ó· Ë≈ÚËÎ·»
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ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ Σε χαιρετάω µνήµα του πατέρα1Ø
γι’ αυτόν το λόγο σ’ έθαψα, Πρωτέα,

ο Θεοκλύµενος εγώ ο βλαστός σου,

στο ξέπορτο κοντά, να σου µιλάω

βγαίνοντας είτε µπαίνοντας στο σπίτι.2 1290

∆ούλοι, τους σκύλους πάρτε στο παλάτι

και τις παγίδες τούτες για τ’ αγρίµια.

Με τον εαυτό µου έχω πολύ θυµώσει.

Τους κακούς3 δίχως τιµωρία ν’ αφήσω;

Να, κάποιος Έλληνας, µου είπαν, ήρθε 1295

στον τόπο κι οι φρουροί δεν τον ενιώσανØ
κατάσκοπος; Ή θέλει την Ελένη

ν’ αρπάξει; Άµα τον πιάσω, θα πεθάνει.

Άα!

Όλα τελειώσαν, φαίνεταιØ έχει αφήσει

τον τάφο η Τυνδαρίδα, πάει την πήραν.4 1300

Έε, τις αµπάρες βγάλτεØ5 σκλάβοι, ανοίχτε

γοργά τους στάβλους, φέρτε τ’ άρµατα έξω,6

µήπως, γιατί ξαστόχησα, ξεφύγει

κρυφά απ’ τη χώρα7 η ποθητή γυναίκα.

Άα, σταµατήστεØ εδώ µπροστά µας είναι, 1305

δεν έφυγαν αυτοί που κυνηγάµε.

Γιατί φόρεσες µαύρα, τα µαλλιά σου

γιατί έκοψες, Ελένη, γιατί τρέχουν

τα δάκρυα στην όψη σου απ’ το κλάµα;

Όνειρα µη σε τρόµαξαν το βράδυ, 1310

χρησµούς κακούς σου δώσανε στο σπίτι8

κι έχεις παραλοΐσει από τη θλίψη; 

ΕΛΕΝΗ Αφέντη, –τώρα πια έτσι θα σε λέω9–

πέθανα, δεν υπάρχω κι όλα πάνε. 

ΘΕO. Τι τρέχει; Ποια σε βρήκε δυστυχία; 1315

ΕΛE. Πώς να το πω; Ο Μενέλαός µου πάει. 

EΙ Σ Ο ∆ Ο Σ

Τ Ο Υ ΘΕ Ο Κ Λ Υ Μ Ε Ν Ο Υ

◗ Σε ποιους απευθύνεται 

ο Θεοκλύµενος;

O Ι ΦΟ Β Ο Ι Τ Ο Υ

◗ Ποια είναι η ψυχική του

κατάσταση και 

πού οφείλεται;

◗ Ποιες διαταγές δίνει;
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Tο τραγούδι τελειώνει...

■ Στο σκηνικό χώρο εισβάλλουν µε θόρυβο νέα πρόσωπα. 

ñ Ποια είναι αυτά και από πού µπαίνουν;

ñ Πώς ξεχωρίζει ανάµεσά τους ο Θεοκλύµενος;

ñ Aς φανταστούµε την κίνησή τους και ας σηµειώσουµε

την πορεία τους στη διπλανή αναπαράσταση του αρχαίου

θεάτρου.

■ Πρόσωπα, κοστούµια, σκηνικά αντικείµενα, ακουστικά «εφέ»...

ñ Ποια ατµόσφαιρα δηµιουργούν;

A ™ ° π ¡ √ À ª ∂ £ ∂ ∞ ∆ ∂ ™

■ Η εµφάνιση του Θεοκλύµενου έχει προοικονοµηθεί από τις αναφορές της

Ελένης, της Γερόντισσας και της Θεονόης. Έχουµε ήδη σχηµατίσει ως τώρα

γι’ αυτόν µια πρώτη εικόνα... 

ñ Ποια είναι αυτή; Σε ποια σηµεία επιβεβαιώνεται και σε ποια διαψεύ-

δεται;

ñ Ποια συναισθήµατα και ποιες προσδοκίες δηµιουργούνται στο θεατή

που βλέπει το Θεοκλύµενο να δείχνει ιδιαίτερο σεβασµό προς το νεκρό

πατέρα του; 

■ «Tι τρέχει; Ποια σε βρήκε δυστυχία;» (στ. 1315): Mε αυτήν τη φράση αρχί-

ζει µια στιχοµυθία, µια µορφή διαλόγου που έχουµε συναντήσει και σε άλ-

λα σηµεία του έργου.

ñ ∆οκίµασε να ανακοινώσεις σε συνεχή αφήγηση τις πληροφορίες για το

θάνατο του Mενέλαου, που αποτελούν το βασικό θέµα της στιχοµυθίας

Θεοκλύµενου-Eλένης. Tι αλλάζει;
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[...] ¶Ò˜ ÏÔÈfiÓ ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÚfiÛÊÔÚÔ Ë ÌÔÓ·Ú¯›·, fiÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È
ÛÙÔÓ ·ÓÂ‡ı˘ÓÔ Ó· Î¿ÓÂÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ı¤ÏÂÈ; ™›ÁÔ˘Ú·, ·ÎfiÌ· Î·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi
fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ·Ó ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ù¤ÙÔÈ· ÂÍÔ˘Û›·, ı· ·‡ÂÈ È· Ó· ÛÎ¤-
ÙÂÙ·È ÌÂ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ. ∞fi Ù· ·Á·ı¿ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÁÂÓÓÈ¤Ù·È Ì¤-
Û· ÙÔ˘ Ë ·Ï·˙ÔÓÂ›· […].

∏Úfi‰ÔÙÔ˜ πππ, 80 (ÌÙÊÚ. §. ∑ÂÓ¿ÎÔ˜)

(Afi ÙÔ HÚÔ‰fiÙÔ˘ IÛÙÔÚ›·È, °ÎÔ‚fiÛÙË˜)

ÌÌÔÔÓÓ··ÚÚ¯̄››··: ÌÔÚÊ‹ ÔÏÈÙÂ‡Ì·ÙÔ˜ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›· Ë ÂÍÔ˘Û›· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÂ
¤Ó· Ê˘ÛÈÎfi ÚfiÛˆÔ, Û˘Ó‹ıˆ˜ ‚·ÛÈÏÈ¿ ‹ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· [...] AfiÏ˘ÙË ~, ÛÙËÓ
ÔÔ›· Ô ÌÔÓ¿Ú¯Ë˜ ·ÛÎÂ› ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ¯ˆÚ›˜ Î·Ó¤Ó· ÓÔÌÈÎfi ÂÚÈÔÚÈÛÌfi.

§ÂÍÈÎfi ÙË˜ KÔÈÓ‹˜ NÂÔÂÏÏËÓÈÎ‹˜, ÿ‰Ú˘Ì· M·Ó. TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë
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Eικονική αναπαράσταση του αρχαίου θεάτρου της Eπιδαύρου

Ένας αυταρχικός ηγέτης, ο Aίγισθος 
(Σοφοκλής, Hλέκτρα, Στ. Kυριακίδης, 
Eθν. Θέατρο, 1996, σκην. Λ. Kονιόρδου)

O µονάρχης Φαραώ 
Pαµσής B́ . 

O όγκος του γλυπτού 
αντιστοιχεί στο µέγεθος

της εξουσιαστικής του 
επιβολής



1100.. Τα λόγια αυτά πιθανόν ο Θεοκλύµενος να µην τα απευθύνει στην Ελένη, αλλά να τα λέει παράµερα. Εκφράζουν τη χαρά του για τον
ανέλπιστο θάνατο του αντιπάλου.

1111.. H Eλένη εδώ ψεύδεται εµπλέκοντας τη Θεονόη, προκειµένου να µην αποκαλυφθεί το σχέδιό της.
1122.. Tο «αυτός» είναι δίσηµο. H Eλένη εννοεί το Mενέλαο και δίνει µια ευχή, ενώ ο Θεοκλύµενος θεωρεί ότι αναφέρεται στο ναυαγό, για

τον οποίο η Eλένη διατυπώνει µια κατάρα.
1133.. Ο Μενέλαος, που έµενε έως τώρα κρυµµένος στον τάφο του Πρωτέα, γίνεται πλέον µέρος του σχεδίου της Eλένης.
1144.. H αναφορά στο όνοµα του Aπόλλωνα δείχνει ζωηρή έκπληξη. O Απόλλωνας ήταν ο θεός που απέτρεπε το κακό και γι’ αυτό ονοµαζό-

τανε αποτρόπαιος.
1155.. Η Ελένη απαντά µε αυτή την «κατάρα» και την προσποιητή θλίψη για το Μενέλαο στην προηγούµενη ερώτηση του Θεοκλύµενου, που

θα µπορούσε να οδηγήσει στην αποκάλυψη των συντρόφων του Mενέλαου.
1166.. Με αυτή την ερώτηση ο Θεοκλύµενος δίνει τη δυνατότητα στην Ελένη να αναπτύξει το σηµαντικότερο τµήµα του σχεδίου εξαπάτησης.
1177.. Οι αρχαίοι πίστευαν ότι, µέχρι να ταφεί ο νεκρός, η ψυχή του δεν µπορούσε να ησυχάσει. Γι’ αυτό θεωρούσαν φοβερό το θάνατο στη θάλασσα.
1188.. Ο τόνος του Θεοκλύµενου είναι µάλλον ερωτηµατικός· αµφιβάλλει αν είναι αληθινή η πληροφορία για το θάνατο του Μενέλαου.
1199.. Αναφέρεται στη Θεονόη, της οποίας έχει εξασφαλίσει τη σιωπή. Mε την ερώτηση αυτή η Eλένη απαντά στο Θεοκλύµενο.
2200.. H ερώτηση του Θεοκλύµενου κρύβει κάποια δηκτικότητα και ειρωνεία. Ο λόγος της Ελένης, που ακολουθεί, έρχεται ως απάντηση σε

αυτή την ειρωνεία.
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Γ́ EΠEIΣO∆IO
στ. 1286-1424 «\AÏÏ’, ó˜ öÔÈÎÂ, ¿ÓÙ· ‰È·ÂÚ·ÁÌ¤Ó· Ë≈ÚËÎ·»

ΘΕO. ∆ε χαίροµαι γι’ αυτά κι ας µε συµφέρουν.10

Πώς το ’µαθες; Σου το ’πε η Θεονόη;

ΕΛE. Κι αυτή11 και τούτος που είδε το χαµό του.

ΘΕO. Ήρθε κανείς µε ξάστερες ειδήσεις; 1320

ΕΛE. ΝαιØ κι όπου λογιάζω αυτός12 ας φτάσει.

ΘΕO. Πού είναι; Ποιος; Καθάρια πες να µάθω.

ΕΛE. Αυτός που ’χει ζαρώσει εκεί στον τάφο.13

ΘΕO. Ω! Απόλλωνα14, κουρέλια η φορεσιά του.

ΕΛE. Κι ο άντρας µου τα ίδια θα φορούσε. 1325

ΘΕO. Ο τόπος του ποιος είναι; Πού έχει αράξει;

ΕΛE. Έλληνας, Αχαιός, του αντρός µου ναύτης.

ΘΕO. Για του Μενέλαου το χαµό τι λέει;

ΕΛE. Τέλος φριχτό, τα κύµατα τον πήραν.

ΘΕO. Ταξίδευε σε θάλασσες βαρβάρων; 1330

ΕΛE. Τσακίστηκε στα βράχια της Λιβύης. 

ΘΕO. Και πώς αυτός δε χάθηκε µαζί του; 

ΕΛE. Οι ταπεινοί παρά οι τρανοί γλιτώνουν.

ΘΕO. Του καραβιού πού να ’ναι τα συντρίµµια; 

ΕΛE. Εκεί που αυτός κι όχι ο Μενέλαος να πνιγόταν.15 1335

ΘΕO. Κείνος εχάθη. Με ποιο ήρθε αυτός καράβι; 

ΕΛE. Τον πήραν κάποιοι ναύτες, όπως λέει. 

ΘΕO. Κι αυτή που αντί για σένα ήταν στην Τροία;

ΕΛE. Τον ίσκιο λες; Ψηλά στα ουράνια πήγε.

ΘΕO. Πρίαµε, Τροία, του κάκου σάς χαλάσαν. 1340

ΕΛE. Υπόφερα πολλά κι εγώ µαζί τους.

ΘΕO. Τον άντρα σου τον έθαψαν ή όχι;16

ΕΛE. Άταφος µένειØ αχ! µαύρες συµφορές µου.17

ΘΕO. Γι’ αυτό και τα ξανθά µαλλιά έχεις κόψει;

ΕΛE. Όπου κι αν είναι τώρα, τον πονάω. 1345

ΘΕO. Σωστά θρηνείς γι’ αυτήν τη δυστυχία...18

ΕΛE. Εύκολα ξεγελιέται η αδελφή σου19;

ΘΕO. ΌχιØ κι εδώ στον τάφο ακόµη θα ’σαι;20

TΟ «ΠΕ Ν Θ Ο Σ»  

Τ Η Σ EΛ Ε Ν Η Σ

◗ Πώς ερµηνεύει 

ο Θεοκλύµενος 

το «πένθος» της Ελένης;

◗Ποιες «πληροφορίες» 

του δίνει η Ελένη;

◗Ποιες είναι 

οι επιφυλάξεις του;

◗Πώς η Ελένη τις αµβλύνει;
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■ Οι δραµατικοί ποιητές µε το κείµενό τους, ανάµεσα

σε άλλα, έπρεπε να υποκαταστήσουν τις εκφράσεις

των υποκριτών. 

ñ Aς σκεφτούµε γιατί. Ποιες φράσεις του κειµέ-

νου λειτουργούν ως δείκτες για την ενδυµασία

και το προσωπείο της Ελένης και του Mενέ-

λαου; Ποιες αναφέρονται σε εκφράσεις τους; 

ñ Ας παρατηρήσουµε τη διπλανή φωτογραφία.

Ποιες επιπλέον δυνατότητες έχει ένας σύγχρο-

νος ηθοποιός, για να αποδώσει τα συναισθήµα-

τα του ήρωα που υποδύεται;

A ™ ° π ¡ √ À ª ∂ £ ∂ ∞ ∆ ∂ ™

A ™ E ª µ ∞ £ À ¡ √ À ª ∂

■ H Eλένη, στην προσπάθειά της να σώσει τη ζωή τη δική της και του Mενέλαου, ζητά από

το Θεοκλύµενο να της επιτρέψει να θάψει τον άντρα της.

ñ Aς αναζητήσουµε τους τρόπους µε τους οποίους επιδιώκει να πετύχει το στόχο της.

■ Aς θυµηθούµε ότι ο Eυριπίδης αξιοποιώντας το είδωλο παρουσίασε ως τώρα µια Eλέ-

νη διαφορετική από ό,τι την ήθελε η παράδοση.

ñ Mπορούµε να συζητήσουµε αν στο Eπεισόδιο αυτό ο ποιητής συνεχίζει να ανατρέ-

πει το µύθο ή αξιοποιεί και στοιχεία της παράδοσης.

ñ Ποιες σκέψεις σού γεννιούνται για τη σχέση του δηµιουργού µε τη µυθική παράδοση;

■ O Θεοκλύµενος δείχνει ζωηρό ενδιαφέρον για την ταφή του Mενέλαου.

ñ Ας αναζητήσουµε τις αιτίες αυτής της συµπεριφοράς και ας εξετάσουµε πώς αυ-

τή υπηρετεί την οικονοµία του έργου.

¶ ƒ √ ™ º √ ƒ ∂ ™ ™ ∆ √ À ™ N ∂ ∫ ƒ √ À ™

[...] Î·È ¿ÓÙÔÙÂ ÙË Ì·ÁÓ‹ÙÈ˙·Ó ÔÈ Ï¤ÍÂÈ˜ ÙˆÓ ı·Ï·ÛÛÈÓÒÓ, ÙÈ˜ ·ÔÛÔ‡ÛÂ Ì›· Ì›· Ì¤Û· ·fi ÙÈ˜ ÊÚ¿-
ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ÙÈ˜ ÍÂ¯ÓÔ‡ÛÂ ÔÙ¤.  ∂›¯Â ÏÔÈfiÓ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÙfiÔ˘˜ Ó·˘·Á›ˆÓ ÎÈ ‹ıÂÏÂ Ó· Ú›ÍÂÈ ÎfiÏ-
Ï˘‚· ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ ̄ ·Ì¤ÓˆÓ. ∫Ô˘‚·ÏÔ‡ÛÂ Ù¤ÛÛÂÚ· ¤ÓÙÂ Û·ÎÔ˘Ï¿ÎÈ·, Ù· Â›¯·Ó „¿ÏÂÈ ÛÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ
ÙÔ˘ ∞˚-¡ÈÎfiÏ·, fiˆ˜ ¿ÓÙ· Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·. [...]

∏ ı¿Ï·ÛÛ· ‹Ù·Ó ‹Û˘¯Ë, ÌÂ ÙËÓ ·Ï·˙ÔÓÂ›· Ô˘ Â¤‚·ÏÏÂ Ô Ì‡ıÔ˜ ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜, ¤Î·Ó·Ó ÙÔÓ ÛÙ·˘-
Úfi ÙÔ˘˜, Ë ŸÚÛ· ¤ÁÂÈÚÂ ÛÙ· Ú¤ÏÈ·1 Î·È ÛÎfiÚÈÛÂ Ù· ÎfiÏÏ˘‚· ÛÙ· ·ÊÚÈÛÌ¤Ó· ÓÂÚ¿, Ô £Âfi˜ ·˜ ·Ó·-
·‡ÛÂÈ ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘˜, Â›Â Ô ¡›ÎÔ˜Ø [...]

π. ∫·Ú˘ÛÙÈ¿ÓË, MÈÎÚ¿ AÁÁÏ›·, K·ÛÙ·ÓÈÒÙË˜
1. Ú¤ÏÈ·: ÎÔ˘·ÛÙ‹ ÏÔ›Ô˘

...ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ AÈÁ‡ÙÈÔÈ ·Ó¤Ù˘Í·Ó ¤Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙË˜ „˘-
¯‹˜ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡, Ô˘ ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·ÓÂ ¤Ó· Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ·fi ÓÂÎÚÈÎ¤˜ Ú·ÎÙÈÎ¤˜ Î·È ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈÎ¿ ‰ÚÒÌÂ-
Ó· (Ù·Ú›¯Â˘ÛË, [...], Û·ÚÎÔÊ¿ÁÔÈ, ÌÓËÌÂÈ·Î‹ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹) [...]. H ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÓÂ-
ÎÚÔ‡ ÛÂ Î·Ï‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ ‰È·ÛÊ¿ÏÈ˙Â ¤Ó· ·fi Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈÎ¿ ÙË˜ ‡·ÚÍË˜, ‰ÈÂ˘-
ÎÔÏ‡ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÚfiÛÎÔÙË Î›ÓËÛË Î·È ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ ÛÙÔÓ ÕÏÏÔ KfiÛÌÔ.

¶. H. M. KÔ˘ÛÔ‡ÏË˜, £¿Ó·ÙÔ˜ Î·È T·Ú›¯Â˘ÛË ÛÙËÓ AÚ¯·›· A›Á˘ÙÔ, AÚ¯¤Ù˘Ô

¶∞ ƒ ∞ § § ∏ § √ K∂ π ª ∂ ¡ √ 2

Σαρκοφάγος, 
τάφος 

του Tουταγχαµών

Aντιγόνη (K. Kαραµπέτη, 
Σοφοκλής, Aντιγόνη, Eθν. Θέατρο,
1995, σκην. M. Bολανάκης)

Θραύσµα αγγείου µε παράσταση
ηθοποιού που κρατά προσωπείο
(4ος αι. π.X.)

Eλένη (K. Λαδοπούλου, Eταιρεία
Θεάτρου «H άλλη πλευρά»,
2004, σκην. Ά. Mιχόπουλος)



Γ́ EΠEIΣO∆IO
στ. 1286-1424 «\AÏÏ’, ó˜ öÔÈÎÂ, ¿ÓÙ· ‰È·ÂÚ·ÁÌ¤Ó· Ë≈ÚËÎ·»

98 E Y P I Π I ∆ H  Eλένη

ΕΛE. Τώρα που πέθανε, γιατί µε περιπαίζεις;

ΘΕO. Πιστή µένεις σ’ αυτόν και µ’ αποφεύγεις. 1350

ΕΛE. Τώρα όχι πιαØ το γάµο να ετοιµάσεις.

ΘΕO. Άργησες να µε στέρξεις, χαίροµαι όµως.

ΕΛE. Ας ξεχαστούνε τα παλιά. Θα κάνεις...

ΘΕO. Η χάρη θέλει αντίχαρηØ τι πράγµα;

ΕΛE. µαζί µου τώρα οµόνοια και φιλία.  1355

ΘΕO. Πάει ο θυµός που σου είχα, είναι φευγάτος.

ΕΛE. Πέφτω στα γόνατά σου, αφού ’σαι φίλος.21

ΘΕO. Τι µου ζητάς, παρακαλώντας έτσι;

ΕΛE. Τον πεθαµένο άντρα µου να θάψω.

ΘΕO. Τάφος χωρίς νεκρόØ σκιά θα θάψεις;  1360

ΕΛE. Συνήθεια των Ελλήνων, τον πνιγµένο...

ΘΕO. Είναι πολύ σοφοί σ’ αυτάØ τι κάνουν;

ΕΛE. σ’ αδειανά πέπλα εντάφια τον κηδεύουν.

ΘΕO. Στη χώρα µου όπου θες χτίσ’ του έναν τάφο.

ΕΛE. Όσοι πνιγήκαν, δεν τους θάβουµε έτσι. 1365

ΘΕO. Μα τότε πώς; ∆εν ξέρω τα έθιµά σας.

ΕΛE. Γι’ αυτούς σκορπάµε δώρα µες στο κύµα.22

ΘΕO. Για το νεκρό τι θέλεις να σου δώσω;23

ΕΛE. Τίποτα δε γνωρίζω, ετούτος ξέρει.24

ΘΕO. Μας έφερες καλό µαντάτο, ξένε. 1370 

ΜΕΝ. Μήτε για το νεκρό µήτε για µένα. 

ΘΕO. Πώς θάβετε τους θαλασσοπνιγµένους; 

ΜΕN. Σύµφωνα µε το βιος που ’χε καθένας. 

ΘΕO. Για χάρη της, ό,τι κι αν πεις, στο δίνω. 

ΜΕN. Πρώτα για τους νεκρούς ένα σφαχτάρι.25 1375

ΘΕO. Όποιο διαλέξεις ζώο, θα σου το δώσω. 

ΜΕN. Εσύ να ορίσειςØ δώσε µου ό,τι θέλεις. 

ΘΕO. Εδώ σφάζουµε εµείς άλογο ή ταύρο.

ΜΕN. Από καλή µονάχα να ’ναι ράτσα.26

ΘΕO. Πολλά µες στα κοπάδια µας υπάρχουν. 1380

ΜΕN. Κι ένα αδειανό κρεβάτι µε στρωσίδια.27

ΘΕO. Κι αυτό θα γίνει. Τι άλλο του προσφέρουν;

ΜΕN. Τον πόλεµο αγαπούσε, χάλκινα όπλα. 

H ΨΕ Υ Τ Ι Κ Η

YΠ Ο Σ Χ Ε Σ Η

Κ Α Ι Τ Ο A Ι Τ Η Μ Α

Τ Η Σ EΛ Ε Ν Η Σ

◗ Πώς η Ελένη εξασφαλίζει

την ευνοϊκή στάση 

του Θεοκλύµενου;

◗ Τι του ζητά;

Ποιες είναι οι πρώτες του

αντιδράσεις; 

H  ΣΥ Μ Β Ο Λ Η

Τ Ο Υ MΕ Ν Ε Λ Α Ο Υ

Σ Τ Ο ∆Ο Λ Ο

◗ Tι ζητάει ο Mενέλαος

από το Θεοκλύµενο;

2211.. Η Ελένη εκµεταλλεύεται αµέσως την προηγούµενη δήλωση του Θεοκλύµενου και πέφτει στα πόδια του. 
2222.. Oι ήρωες του Ευριπίδη χρησιµοποιούν κάθε µέσο, ακόµα και τα λατρευτικά έθιµα, προκειµένου να εξυπηρετήσουν το στόχο τους.
2233.. Ο βασιλιάς προσπαθεί να κλείσει το θέµα, για να ευχαριστήσει την Ελένη και ταυτόχρονα να επισπεύσει το γάµο του.
2244.. Είναι ένας έξυπνος τρόπος να συµµετάσχει στο διάλογο ο Μενέλαος. Άλλωστε αυτός θα εκτελέσει την τελευταία φάση της «µηχανής»,

του σχεδίου δηλαδή της φυγής.
2255.. H προσφορά αυτή λεγόταν πρόσφαγµα και πίστευαν ότι µε αυτήν ικανοποιούσαν την ψυχή του νεκρού.
2266.. Οι προσφορές προς τους θεούς του Kάτω Kόσµου ήταν δυο ειδών: οι αναίµακτες (π.χ. καρποί, φρούτα κ.λπ.), που έκαιγαν ή απλώς τοπο-

θετούσαν πάνω στο βωµό, και οι αιµατηρές, δηλαδή ζώα (π.χ. ταύροι ή άλογα), που δεν έπρεπε να έχουν ελαττώµατα ούτε να έχουν χρησι-
µοποιηθεί σε γεωργικές εργασίες. Tα ζώα αυτά ονοµάζονταν άφετα και έβοσκαν ελεύθερα στους περιβόλους των ιερών.

2277.. Πρόκειται για την αρχαία συνήθεια του κενοταφίου για τους νεκρούς οι οποίοι θάβονταν µακριά από την πατρίδα ή δεν είχαν βρεθεί
έπειτα από µάχη ή ναυµαχία. Κάτι ανάλογο στον καιρό µας είναι το µνηµείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

™Ã √ § π ∞
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Παρατηρώντας τη διπλανή φωτογραφία ας «ακούσουµε» για λίγο το διάλογο των

προσώπων:

ñ Ποιους στίχους του κειµένου θα µπορούσαν να εκφωνούν;

ñ Ποιος φαίνεται να είναι ο ρόλος του Mενέλαου;

ñ Πώς φαντάζεσαι ότι θα αντιδράσει ο Θεοκλύµενος;

A ™ ° π ¡ √ À ª ∂ £ ∂ ∞ ∆ ∂ ™
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¢‡Ô ÂÈ‰ÒÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹Ì·Ù· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Î·È Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ ‰›ÎÈÔ Î·È ÙÔ ¿‰ÈÎÔ, Î·È Î·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÌÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ Ú¿Á-
Ì· ÙÔ ‰›ÎÈÔ ÎÈ ¿ÏÏÔ ÙÔ ¿‰ÈÎÔ, ÂÓÒ Î·Ù¿ ÙÔ˘˜ ‰Â ÙÔ ‰›ÎÈÔ Î·È ÙÔ ¿‰ÈÎÔ Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·È. £· ÚÔÛ·ı‹Ûˆ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›-
Íˆ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¿Ô„Ë. ¶ÚÒÙ· ÚÒÙ· ı· ˆ fiÙÈ Â›Ó·È ‰›Î·ÈÔ Ó· „Â‡‰ÂÛ·È Î·È Ó· ÂÍ··Ù¿˜. ŸÛÔÈ ˘Ô-
ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË ¿Ô„Ë ı· ‰¤¯ÔÓÙ·Ó fiÙÈ Â›Ó·È ÛˆÛÙfi Î·È ‰›Î·ÈÔ Ó· ÏÂ˜ „¤Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ Â¯ıÚÔ‡˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜
ÂÍ··Ù¿˜, ·Ù·›ÚÈ·ÛÙÔ fiÌˆ˜ Î·È Î·Îfi Ó· Î¿ÓÂÈ˜ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜. ∞ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› ÛÙÔ˘˜ Â¯ıÚÔ‡˜ Î·È fi¯È Î·È
ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏÙ¿ÙÔ˘˜; ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ¯¿ÚË ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓÂ›˜. ∞˜ ˘Ôı¤ÛÔ˘ÌÂ fiÙÈ Ô ·Ù¤Ú·˜ ‹ Ë ÌËÙ¤Ú· Ì·˜ Ú¤ÂÈ Ó· È-
ÂÈ ‹ Ó· ¿ÚÂÈ ¤Ó· Ê¿ÚÌ·ÎÔ Î·È ‰Â ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔ ¿ÚÂÈØ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰›Î·ÈÔ Ó· ÙÔ˘˜ ÙÔ ‰ÒÛÔ˘ÌÂ ÛÂ ¤Ó· ÚfiÊËÌ· ‹ ÛÂ ¤Ó·
ÔÙfi ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ˘˜ Ô‡ÌÂ fiÙÈ Â›Ó·È ÂÎÂ› Ì¤Û·; ∂ÔÌ¤Óˆ˜ ÙÔ Ó· ÏÂ˜ „¤Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓÂ›˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ÂÍ··Ù¿˜, ÙÔ
Ó· ÎÏ¤‚ÂÈ˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›˜ ‚›· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÈÔ ·Á·ËÌ¤ÓˆÓ ÛÔ˘ ÚÔÛÒˆÓ Â›Ó·È ‰›Î·ÈÔ.

ÕÁÓˆÛÙÔ˜ ™ÔÊÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ 5Ô˘-4Ô˘ ·È. .X., ¢ÈÛÛÔ› §fiÁÔÈ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ ‰›Î·ÈÔ Î·È ÙÔ ¿‰ÈÎÔ, 1-3 (ÌÙÊÚ. N. ™ÎÔ˘ÙÂÚfiÔ˘ÏÔ˜)

(Afi ÙÔ H ·Ú¯·›· ÛÔÊÈÛÙÈÎ‹, °ÓÒÛË)

¶∞ ƒ ∞ § § ∏ § √ K∂ π ª ∂ ¡ √ 3

Θεοκλύµενος – Mενέλαος – Eλένη
(Λ. Kαλλέργης – Θ. Kωτσόπουλος – Ά. Συνοδινού,
Eλληνική Σκηνή Άννας Συνοδινού, 1966, σκην. Γ. Θεοδοσιάδης)

■ Η παρουσία του Μενέλαου στο Eπεισόδιο αυτό αποτελεί µέρος του µηχανισµού απάτης, κα-

θώς υπάρχει φανερή αντίθεση ανάµεσα σε αυτό που δείχνει ότι είναι (φαίνεσθαι) και στην

πραγµατική του ταυτότητα (είναι).

ñ Ας σκεφτούµε πώς αναδεικνύεται η αντίθεση αυτή:

– στην εµφάνισή του·

– στη συµπεριφορά του απέναντι στο Θεοκλύµενο·

– στη στάση του απέναντι στα λατρευτικά έθιµα.

■ H πλεκτάνη ολοκληρώνεται. O Θεοκλύµενος φαίνεται να έχει εξαπατηθεί.

ñ Aς συγκρίνουµε τα «όπλα» που χρησιµοποίησαν η Eλένη και ο Mενέλαος για την εξα-

πάτηση του Θεοκλύµενου και µε βάση αυτά ας συζητήσουµε τη συµβολή του καθενός

στην προώθηση του σχεδίου απόδρασης.

■ Πώς θα έκρινε ένας Aθηναίος της εποχής τα µέσα που χρησιµοποίησαν; Eσύ πώς τα κρίνεις;

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



2288.. H περιέργειά του ίσως είναι προσποιητή. Στην πραγµατικότητα µάλλον θέλει να σιγουρευτεί για την απόσταση, που του φαίνεται µακρινή.
2299.. Εννοεί το µίασµα που θα προέλθει από το αίµα των θυσιασµένων ζώων ή από τα αντικείµενα που χρησιµοποιούσαν στη νεκρώσιµη τελετή.

Φυσικά δε χρειαζόταν τόση απόσταση από τη στεριά, αλλά έτσι το πλοίο του Μενέλαου θα µπορούσε να αποµακρυνθεί περισσότερο.
3300.. Οι Φοίνικες ήταν γνωστοί ως καλοί ναυτικοί και έµποροι. Γενικά, φοινικικό πλοίο = γρήγορο πλοίο.
3311.. Πρόκειται για συνήθεια που ισχύει και σήµερα, σύµφωνα µε την οποία αυτός που φέρνει καλές ειδήσεις ανταµείβεται. Εδώ βέβαια µε

τις προσφορές του Θεοκλύµενου εξυπηρετείται και άλλος στόχος: µε τα ρούχα και τα τρόφιµα του Θεοκλύµενου ο Μενέλαος θα µπο-
ρέσει να επιστρέψει στην πατρίδα του.

3322.. Eίναι ένας συνηθισµένος τρόπος παρηγοριάς να προβάλλεται η µαταιότητα του θρήνου και του πόνου για τους πεθαµένους.

™Ã √ § π ∞
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ΘΕO. Αντάξια για του Πέλοπα το γένος. 

ΜΕN. Κι όσους καλούς καρπούς η γη δωρίζει. 1385

ΘΕO. Λοιπόν; Πώς τα σκορπάτε µες στο κύµα;

ΜΕN. Καράβι θα χρειαστεί µε λαµνοκόπους.

ΘΕO. Και πόσο αλάργα απ’ τη στεριά θα πάει;

ΜΕN. Όσο που τ’ αφρονέρια του να βλέπεις.

ΘΕO. Γιατί; Έτσι συνηθίζουν στην Ελλάδα;28 1390

ΜΕN. Για να µη βγει το µίασµα στ’ ακρογιάλι.29

ΘΕO. Γρήγορο πλοίο φοινικικό30 θα δώσω.

ΜΕN. Σωστά θα τιµηθεί ο Μενέλαος έτσι.

ΘΕO. ∆ίχως αυτήν εσύ δε φτάνεις τάχα; 

ΜΕN. Μάνας το έργο αυτό, γυναίκας, τέκνου. 1395

ΘΕO. Πρέπει, όπως λες, αυτή να τόνε θάψει.

ΜΕN. Ασέβεια το νεκρό να µην τιµήσει.

ΘΕO. Λοιπόν ας γίνει κι έτσιØ θέλω να ’χω 

γυναίκα ευλαβική. Μες στο παλάτι 

πήγαινε εσύ και διάλεξε όσα πρέπει 1400

δώρα για το νεκρόØ δε θα σε στείλω

στη γη σου µ’ αδειανά τα χέρια,31 αν δώσεις 

σωστή σ’ αυτήν βοήθειαØ µου ’χεις φέρει 

καλά µαντάτα και γι’ αυτό θα λάβεις, 

αντί για τα κουρέλια, πλούσια ρούχα 1405

και τροφές να γυρίσεις στην πατρίδα, 

γιατί η κακοµοιριά σου είναι µεγάλη. 

∆υστυχισµένη εσύ, µην τυραννιέσαι 

για κάτι αγιάτρευτοØ ο Μενέλαος βρήκε 

τη µοίρα του, οι νεκροί δεν ξαναζούνε. 32 1410

ΜΕN. Στο χρέος σου, κυράØ από δω και πέρα 

πρέπει τον πρώτο σου άντρα να ξεχάσεις 

και ν’ αγαπάς αυτόν που βλέπεις µπρος σουØ
το πιο καλό είναι αυτό την ώρα τούτη. 

Κι αν θα σωθώ και φτάσω στην Ελλάδα, 1415

θα σβήσω την κακή σου φήµη, αν είσαι 

φρόνιµη για τον άντρα σου γυναίκα. 

EΛE. Θα γίνει αυτόØ παράπονο δε θα ’χειØ
και θα το δεις, αφού κοντά µου θα ’σαι. 

Πήγαινε τώρα, δόλιε, µέσα, πλύσου 1420

κι άλλαξε ρούχα. Σύντοµα από µένα 

θα ωφεληθείς και τότε προθυµία 

θα δείξεις, βοηθώντας να προσφέρω 

στο λατρευτό Μενέλαο όσα πρέπει.

Γ́ EΠEIΣO∆IO
στ. 1286-1424 «\AÏÏ’, ó˜ öÔÈÎÂ, ¿ÓÙ· ‰È·ÂÚ·ÁÌ¤Ó· Ë≈ÚËÎ·»

H OΛ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Σ Η

Τ Η Σ ΠΛ Ε Κ Τ Α Ν Η Σ

◗ Tι προσφέρει 

ο Θεοκλύµενος 

στο Mενέλαο;

◗ Πώς παρηγορεί την Eλένη;

AΜ Ο Ι Β Α Ι Ε Σ YΠ Ο Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ

◗ Tι συµβουλεύει 

ο Mενέλαος την Eλένη;

◗ Tι υπόσχεται η Eλένη 

στο Mενέλαο;
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■ H θεώρηση της Eλένης ως τραγωδίας ή τραγικωµωδίας διαφορο-

ποιεί τη σκηνοθετική παρουσίαση των ηρώων.

ñ Στην παράπλευρη φωτογραφία ποια σκηνοθετική άποψη, κατά

τη γνώµη σου, αποτυπώνεται;

ñ Ποιος νοµίζεις ότι είναι ο Θεοκλύµενος;

A ™ ° π ¡ √ À ª ∂ £ ∂ ∞ ∆ ∂ ™

■ O Eυριπίδης στήνει και στο Eπεισόδιο αυτό ένα παιχνίδι ανάµεσα στην άγνοια και τη γνώση, ανάµεσα στο είναι και

το φαίνεσθαι. Tο παιχνίδι αυτό γίνεται φανερό τόσο στους σκόπιµα δίσηµους λόγους του Mενέλαου και της Eλένης,

όσο και στην τραγική ειρωνεία, που προκύπτει από τα λόγια του ανυποψίαστου Θεοκλύµενου: λόγια που διαφορετι-

κά ερµηνεύονται από όσους γνωρίζουν την αλήθεια και διαφορετικά από όσους την αγνοούν.

ñ Aς αναζητήσουµε στο κείµενο δίσηµους λόγους και σηµεία µε τραγική ειρωνεία.

ñ Oι θεατές, ακούγοντας αυτά, ποια εικόνα σχηµατίζουν για τους ήρωες; Tι νιώθουν;

■ Oρισµένοι µελετητές βασιζόµενοι σε διάφορα στοιχεία, ανάµεσα στα οποία και στην παρουσία του θεοκλύµενου, χα-

ρακτηρίζουν την Eλένη όχι ως τραγωδία αλλά ως τραγικωµωδία*, δηλαδή τραγωδία µε έντονα κωµικά στοιχεία.

ñ Aς αναζητήσουµε στο Eπεισόδιο στοιχεία που θα µπορούσαν να δικαιολογήσουν αυτόν το χαρακτηρισµό.

A ™ E ª µ ∞ £ À ¡ √ À ª ∂

E ¡ ∞ ™ ¢ π ™ ∏ ª √ ™ § √ ° √ ™

[H HÏ¤ÎÙÚ· Ô‰ËÁÂ› ÙËÓ KÏ˘Ù·ÈÌÓ‹ÛÙÚ· ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙË˜, fiÔ˘
ı· ÙË ÛÎÔÙÒÛÂÈ.]

∏§EKTPA. ¶¤Ú·ÛÂ ÌÂ˜ ÛÙÔ ÊÙˆ¯ÈÎfi ÌÔ˘Ø ÌfiÓÔ ÚfiÛÂÍÂ Ì‹-
ˆ˜ ·fi ÙÚÈÁ‡Úˆ Ë Î¿Ó· ÛÔ‡ ÏÂÚÒÛÂÈ Ù· ÊÔÚ¤-
Ì·Ù¿ ÛÔ˘. ∆ÒÚ· ı· ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ˜ ÙË ı˘Û›· Ô˘
¯ÚˆÛÙ¿˜ ÛÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜. ∆· ÚÔÎ·Ù·ÚÎÙÈÎ¿ ¤¯Ô˘Ó
‹‰Ë ·Ú¯›ÛÂÈ: ·ÎÔÓÈÛÌ¤ÓÔ ÂÚÈÌ¤ÓÂÈ ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ
Ô˘ ¤ÛÊ·ÍÂ ÙÔÓ Ù·‡ÚÔ.

E˘ÚÈ›‰Ë˜, HÏ¤ÎÙÚ·, ÛÙ. 1139-1142 (ÌÙÊÚ. N. ÃÔ˘ÚÌÔ˘˙È¿‰Ë˜) 

(Afi ÙÔ E˘ÚÈ›‰Ô˘ HÏ¤ÎÙÚ·, BÈÎÂÏ·›· ¢ËÌÔÙÈÎ‹ BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË)

¶∞ ƒ ∞ § § ∏ § √ K∂ π ª ∂ ¡ √ 4

T ƒ ∞ ° π ∫ ø ª ø ¢ π ∞

TÚ·ÁÈÎˆÌˆ‰›· ‰Â ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ù· ¿ÓÙ· Â›Ó·È ÎˆÌÈÎ¿, ·ÏÏ¿
fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù· ¿ÓÙ· ÙÚ·ÁÈÎ¿.

H.D.F. Kitto

(Afi ÙÔ H.D.F. Kitto, H AÚ¯·›· EÏÏËÓÈÎ‹ TÚ·Áˆ‰›·,
ÌÙÊÚ. §. ZÂÓ¿ÎÔ˜, ¶··‰‹Ì·˜)

(K. Aθανασόπουλος – Σ. Mαβίδης – Λ. Tασοπούλου, 
Aµφιθέατρο, 1999, σκην. Σ. Eυαγγελάτος)

Hλέκτρα – Kλυταιµνήστρα (E. Παπά – A. Kατσέλη από την
κινηµατογραφική ταινία Hλέκτρα, σκην. M. Kακογιάννης)
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E ƒ ø ∆ ∏ ™ ∂ π ™

1. Στους στίχους 1313-1397 ο διάλογος των δύο προσώπων παίρνει τη µορφή στιχοµυθίας. α) Γιατί, κατά τη γνώµη

σας, επιλέγεται αυτή η µορφή διαλόγου εδώ; β) Tι αντίκτυπο έχει στους θεατές;

2. Να επισηµάνετε ταφικά έθιµα που αναφέρονται στο Γ́ Επεισόδιο. Ποια από αυτά επιβιώνουν στις µέρες µας και µε

ποια µορφή; Αν κάποιοι από εσάς προέρχεστε από άλλες χώρες, αφηγηθείτε, αν θέλετε, τι συνηθίζεται στη χώρα σας. 

3. Tον άντρα σου τον έθαψαν ή όχι; (στ. 1342): Η ερώτηση αυτή του Θεοκλύµενου θεωρείται ότι κατέχει σηµαντι-

κή θέση στην εξέλιξη του δράµατος. Γιατί; 

4. Σύµφωνα µε τον Aριστοτέλη, η συµπεριφορά των ηρώων θα έπρεπε να είναι αληθοφανής (Î·Ùa Ùe ÂåÎe˜*) και ταυτό-

χρονα να υπηρετεί τη δραµατική οικονοµία (Î·Ùa Ùe àÓ·ÁÎ·ÖÔÓ*). H αρχή αυτή ισχύει στην περίπτωση του Θεοκλύµενου;

5. Ποια συναισθήµατα προκαλεί στο θεατή η παρουσία του Θεοκλύµενου πριν και µετά τη στιχοµυθία µε την Eλένη;

6. Γράψτε δικούς σας στίχους που θα µπορούσαν να ενταχθούν στη στιχοµυθία:

α) στίχους του Θεοκλύµενου που περιέχουν τραγική ειρωνεία, β) δίσηµους λόγους της Eλένης ή του Mενέλαου.

¢ ƒ ∞ ™ ∆ ∏ ƒ π √ ∆ ∏ ∆ ∞

E ƒ ° ∞ ™ π ∞

1. Να αναζητήσετε και σε άλλα λογοτεχνικά έργα –από οποιαδήποτε ιστορική περίοδο θέλετε– το µοτίβο του αν-

θρώπου που βρίσκεται παγιδευµένος σε ξένη χώρα και προσπαθεί µε κάθε τρόπο να διαφύγει. Μπορείτε να

αρχίσετε την αναζήτησή σας µε κείµενα της αρχαίας ελληνικής γραµµατείας που έχετε διδαχτεί στις προηγού-

µενες τάξεις και µε κείµενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας της τάξης σας. 

2. Tην αντίθεση είναι – φαίνεσθαι την έχουµε επισηµάνει στην Eλένη ήδη αρκετές φορές. Aς την αναζητήσουµε

και αλλού, όπως, για παράδειγµα: στην ιστορία, στην καθηµερινή µας ζωή, στις σχέσεις των ανθρώπων, στην

ενηµέρωσή µας από τα MME... Λέξεις-κλειδιά: αιτία – αφορµή, ειλικρίνεια – υποκρισία, πραγµατική φύση – ετικέ-

τα, γνήσιο – κάλπικο, καλή και κακή φήµη.

1. Αποφασίζετε την επόµενη διδακτική ώρα να αποδώσετε θεατρικά την ενότητα 1398-1424. Σχηµατίζονται οι παρακά-

τω οµάδες: A. Οµάδα σκηνοθεσίας, B. Οµάδα ενδυµατολογίας, Γ. Οµάδα υποκριτών. Mπορείτε να ενταχθείτε σε µία

από τις παραπάνω οµάδες ανάλογα µε τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά σας. Προσπαθήστε να σκηνοθετήσετε τη σκηνή (δο-

κιµάστε και την εκδοχή της τραγικωµωδίας), να σχεδιάσετε τα κοστούµια και τις µάσκες, και να την παρουσιάσετε.

2. Για να καταλάβετε καλύτερα την αντίθεση ανάµεσα στο είναι και στο φαίνεσθαι, αναρτήστε σε έναν τοίχο της αί-

θουσας έναν πίνακα από χαρτόνι, όπου έχετε σχεδιάσει το περίγραµµα από ανθρώπινες φιγούρες που παριστά-

νουν βασικούς ήρωες της Eλένης: την Eλένη, το Mενέλαο, το Θεοκλύµενο. Mέσα στο περίγραµµα κάθε ήρωα

καταγράψτε τα πραγµατικά γνωρίσµατα του χαρακτήρα του (π.χ. γενναίος, πιστός κ.λπ.) και έξω από αυτό εκεί-

να τα γνωρίσµατα που οι άλλοι θεωρούν ότι έχει αυτός.

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

Η επεξεργασία των δελτίων, όπως θα διαπιστώσατε, παρουσιάζει και αυτή τη δυσκολία της. Μια υπόδειξη: Αφού ταξι-

νοµήσετε τα δελτία σας κατά κατηγορία, γράψτε τα συµπεράσµατά σας. Αναζητήστε, αν υπάρχει σχολική βιβλιοθήκη,

τη σχετική βιβλιογραφία.

• Ας ταξινοµήσουµε τα δελτία που αναφέρονται στο θέµα γνώση – άγνοια. Ποια στοιχεία προκύπτουν για την πορεία

του κάθε ήρωα (Ελένη, Μενέλαος, Τεύκρος, Αγγελιαφόρος) από τη γνώση στην άγνοια;

• Ας κάνουµε το ίδιο για το θέµα µνήµα του Πρωτέα. Ποιος ο ρόλος του στο έργο; Ποιος ο ρόλος του στη σκηνογραφία;



Θ E M A T A

● O µύθος της Περσεφόνης

● Λατρευτικές τελετές και σύµβολα

● O ρόλος της τέχνης

Bã™TA™IMO

Mέσα από την ανατροπή η αποκατάσταση της ισορροπίας

«°¤Ï·ÛÂÓ ‰b ıÂa ‰¤Í·Ùfi Ù’ â˜ ̄ ¤Ú·˜ ‚·Ú‡‚ÚÔÌÔÓ ·éÏeÓ»
(στ. 1349-1351, µτφρ. στ. 1479-1482) 

EYPI¶I¢H Eλένη

Xορός της Eλένης
(K.Θ.B.E., 1982, σκην. A. Bουτσινάς, 

χορογρ. E. Πήττα)

στ. 1425-1499

Π Λ O K H

■ —

B΄  Σ T A Σ I M O

Xορός



11.. Παραπέµπει σε µια ασιατική θεά που µε διάφορα ονόµατα (Pέα, Kυβέλη, Iδαία Mητέρα) λατρευόταν στην Aνατολή. O Eυριπίδης, όπως
φαίνεται στη συνέχεια, την ταυτίζει µε τη θεά ∆ήµητρα.

22.. Πρόκειται για την Περσεφόνη. Aπέφευγαν να προφέρουν το όνοµά της όσοι δεν ήταν µυηµένοι στα Ελευσίνια µυστήρια.
33.. Τα κρόταλα, τα τύµπανα, οι αυλοί και άλλα όργανα συνδέονται µε τη λατρεία της Μητέρας των θεών αλλά και της θεάς ∆ήµητρας.
44.. Σύµφωνα µε ένα µύθο, η Αθηνά µε το δόρυ και η Άρτεµη µε το τόξο προσπάθησαν να εµποδίσουν τον Πλούτωνα να απαγάγει την Περ-

σεφόνη. Ο ∆ίας όµως µε έναν κεραυνό τις εµπόδισε. 

™Ã √ § π ∞
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XOPOΣ Κάποτε η Μάνα των θεών1 1425

χύθηκε απάνω στα βουνά,

σε λόγγους δασοσκέπαστους,

σε ποταµών νεροσυρµές

και πολυβούιστους γιαλούς,

γυρεύοντας ολούθε τη χαµένη 1430

κόρη της µε το ιερό

κι ανείπωτο όνοµα2. Τριγύρω

τα κρόταλα3 βροντολογούσαν,

σέρναν τ’ αµάξι της θεριά

κι εκείνη ακούραστα ζητούσε 1435

τη θυγατέρα που ’χαν κλέψει

απ’ τους κυκλόσυρτους χορούς

των κοριτσιών. Μαζί της

ακράτητες σαν άνεµος ορµήσαν

η Άρτεµη βαστώντας τόξα    1440

κι η Αθηνά µε τη βαριά της λόγχη.4

Όµως ο ∆ίας από ψηλά

στους λαµπερούς ουράνιους θρόνους

αλλιώς κανόνιζε τη µοίρα.

Κι όταν τον πολυπλάνητο 1445

δρόµο της έπαψε η θεά,

ζητώντας ανωφέλευτα την κόρη

που δολερά είχαν κλέψει,

στα χιονοσκέπαστα της Ίδης

έφτασε κορφοβούνια,        1450

τις βίγλες των ΝυµφώνØ απλώθη

τότες η θλίψη της στα βράχια

τα χιονισµένα και στα δάσηØ
τους κάµπους άφησε της γης

δίχως χορτάρι, τις σπορές   1455

δίχως καρπούς κι αφάνιζε

το γένος των ανθρώπωνØ
απόµειναν τα βοσκοτόπια

κατάξερα κι από τις πόλεις

λιγόστεψε η ζωήØ θυσίες     1460 

δε γίνονταν για τους θεούς 

ούτε οι βωµοί είχαν προσφορέςØ
στέρεψε τις ολόδροσες 

πηγές απ’ την αγιάτρευτη 

θλίψη της κόρης που ’χασε. 1465

H ΠΕ Ρ Ι Π Λ Α Ν Η Σ Η

Τ Η Σ ΘΕ Α Σ

Σ Ε AΝ Α Ζ Η Τ Η Σ Η

Τ Η Σ XΑ Μ Ε Ν Η Σ KΟ Ρ Η Σ

◗ Πού περιπλανιέται η θεά;

◗ Ποια είναι η στάση 

των θεών απέναντί της;

OΙ OΛΕΘΡΙΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Τ Η Σ ΘΛ Ι Ψ Η Σ Τ Η Σ ΘΕ Α Σ

◗ Πώς επηρέασε ο καηµός 

της θεάς τη φύση, 

τους ανθρώπους 

και τους θεούς;

A΄ ΣΤΡΟΦΗ

A΄ AΝΤΙΣΤΡΟΦΗ

B́ Σ T A Σ I M O
στ. 1425-1499 «°¤Ï·ÛÂÓ ‰b ıÂa ‰¤Í·Ùfi Ù’ â˜ ¯¤Ú·˜ ‚·Ú‡‚ÚÔÌÔÓ ·éÏeÓ»



E Y P I Π I ∆ H  Eλένη 105

Aπό την ανατροπή στην αποκατάσταση της ισορροπίας
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[...] ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ Ô ·ÁÚfiÙË˜, ·ÎfiÌ· Î·È Ì¤Û· ÛÙ· Á¤ÏÈ· Î·È Ê·ÁÔfiÙÈ· ÙË˜ ∞ÔÎÚÈ¿˜, ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÙË˜ ÌÂÙ·‚Ô-
Ï‹˜ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ·˘Ù‹ ÛÙË Ê‡ÛË Î·È ı¤ÏÂÈ ÌÂ Ú¿ÍÂÈ˜ Î·È ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜, Ô˘ ·Ó¿ÁÔÓÙ·È ÛÂ ·Ï·È¤˜ Ì·ÁÈ-
Î¤˜ Û˘Ó‹ıÂÈÂ˜, Ó· ̆ Ô‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÂÚ¯ÔÌfi ÙË˜ ¿ÓÔÈÍË˜, Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙË ‚Ï¿ÛÙËÛË Î·È Â˘ÊÔÚ›· ÙˆÓ ·ÁÚÒÓ. [...]
H ·ÔÎÚÈ¿ Ì·›ÓÂÈ ÌÂ Ù· Ù·ÌÔ‡ÚÏ·Ø ÙËÓ ËÌ¤Ú· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ [17 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘] ·Ú¯›˙Ô˘Ó Î·È ‚·Ú¿ÓÂ Ù· Ù·-
ÌÔ‡ÚÏ· Û’ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ÁÂÈÙÔÓÈ¤˜ Î·È Á›ÓÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·Ï·Ï·ÁÌfi˜. [...] ÊÔÚÔ‡Ó ÂÚÈÎÂÊ·Ï·›· ·fi ‰¤ÚÌ· Ï‡ÎÔ˘ ‹ ·ÏÂ-
Ô‡˜, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÎˆÓÈÎ‹ Î·È ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙË˜ Ì›· ‹ ‰‡Ô Ô˘Ú¤˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ˙ÒˆÓ. ™ÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜ Î·È ÛÙ· ÛÙ‹-
ıË ·fi ¿Óˆ ¤¯Ô˘Ó Ú¿„ÂÈ ‰¤ÚÌ·Ù· ˙·ÚÎ·‰ÈÒÓ, ÂÓÒ ÔÈ ÌËÚÔ› Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È ÌÂ ‰¤ÚÌ·Ù· ÙÚ¿ÁˆÓ. ∆Ë ÛÙÔÏ‹ ·˘Ù‹ Û˘-
ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó: 1) ÙÔ ÚÔÛˆÂ›Ô, Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰¤ÚÌ· ˙·ÚÎ·‰ÈÔ‡ ‹ ÙÚ¿ÁÔ˘ Î·È ¤¯ÂÈ ÙÚ‡Â˜ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ Ì·-
ÙÈÒÓ Î·È ÛÙÔ ÛÙfiÌ· Î·È 2) ıÔÚ˘‚Ò‰Ë ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ· ÎÚÂÌ·ÛÌ¤Ó· ÛÂ ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË ˙ÒÓË.

°. A. M¤Á·˜
(Afi ÙÔ °. A. M¤Á·˜, EÏÏËÓÈÎ¤˜ ÁÈÔÚÙ¤˜ Î·È ¤ıÈÌ· ÙË˜ Ï·˚Î‹˜ Ï·ÙÚÂ›·˜, O‰˘ÛÛ¤·˜)

¶∞ ƒ ∞ § § ∏ § √ K∂ π ª ∂ ¡ √ 1

Oι γυναίκες του Xορού απλώνονται και πάλι στην ορχήστρα κι αρχίζουν να «ορχού-

νται» και να «άδουν» το τραγούδι τους.

■ Για τη µουσική (το µέλος*) της αρχαίας παράστασης δυστυχώς δε

γνωρίζουµε πολλά. 

ñ Με βάση τα συγκεκριµένα µουσικά όργανα που αναφέρονται

και το διαφορετικό κλίµα σε κάθε στροφικό ζεύγος, ας «ακού-

σουµε» τη µουσική υπόκρουση στα διάφορα µέρη του Στασίµου.

ñ Ποιο σύγχρονο είδος µουσικής σου θυµίζει;

■ Στη β́ αντιστροφή ο Xορός αναφέρεται σε θρησκευτικές τελετές προς τιµήν του

∆ιονύσου και θεών της Ανατολής. 

ñ Με βάση τις εικόνες των σελίδων 103-107, ας φανταστούµε και ας καταγρά-

ψουµε µε τη µορφή οδηγιών τη χορογραφία της β́ αντιστροφής.

■ Έχεις αναρωτηθεί ποτέ πώς έφτασαν στα χέρια µας τα αρχαία κείµενα και ποιες δυσκολίες πα-

ρουσιάζει η ανάγνωσή τους; Πάπυροι, περγαµηνές, βυζαντινοί µοναχοί, αντιγραφείς, κατα-

στροφές… Ας µην ξεχνάµε το µακρύ ταξίδι των αρχαίων κειµένων µέσα στο χρόνο... Μέσα από

µια τέτοια πορεία έφτασε σ’ εµάς και η Ελένη, σε λίγα χειρόγραφα µε αρκετά αντιγραφικά λά-

θη και στίχους ακρωτηριασµένους.

Στο Β́ Στάσιµο, κυρίως στη β́ αντιστροφή, τα χειρόγραφα είναι πολύ φθαρµένα και οι µε-

λετητές, στην προσπάθειά τους να αποκαταστήσουν το κείµενο, έχουν προτείνει διαφορετικές

γραφές, που οδηγούν και σε διαφορετικές µεταφράσεις. 

ñ Aς δούµε, για παράδειγµα, στο Παράλληλο Kείµενο της επόµενης σελίδας τη µετάφραση

της β́ αντιστροφής από έναν άλλο µεταφραστή (E. Xατζηανέστη) και ας επισηµάνουµε τις

βασικές της διαφορές από τη µετάφραση του βιβλίου µας.

A ™ E ª µ ∞ £ À ¡ √ À ª ∂

Aρχαίος πάπυρος µε εµφανή σηµεία φθοράς

Aπό καρναβαλικές γιορτές στη Σκύρο

Kρόταλα, τύµπανο

Xορογραφικές σηµειώσεις της Z. Nικο-
λούδη για τους Όρνιθες του Aριστοφάνη
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Όταν ανθρώπων και θεών

σταµάτησαν τα φαγοπότια,

για να γλυκάνει ο ∆ίας5

της Μάνας τον πικρό θυµό,

στις Χάριτες6 µιλάει. «Εµπρός, 1470

καλές µου, εσείς πηγαίντε

και µε φωνές ολόχαρες

της ∆ήµητρας σκορπίστε την οργήØ
κι εσείς οι Μούσες µε χορούς

και µε πασίχαρα τραγούδια».  1475

Η Κύπριδα η πεντάµορφη

πρωτόπιασε ένα τύµπανο

κι ένα βαθύλαλο χαλκόØ7

γέλασε τότες η θεά

κι απ’ τους αχούς χαρούµενη 1480

την ηχερή στα χέρια της

πήρε βαριά8 φλογέρα.

Ελένη9, όσα δεν έπρεπε

ν’ αγγίζεις, πράγµατα ιερά,

δοκίµασες στο σπίτι σου     1485

κι οργίστηκε η θεά Μητέρα 

που δε σεβάστηκες τις άγιες

θυσίες της. ∆ύναµη τρανή

τα παρδαλόχρωµα κατέχουν

ελαφοτόµαρα10 κι ο θύρσος11,   1490

στεφανωµένος µε κισσό,

κι ο µαγικός ο δίσκος12, όταν

γοργόδροµα στριφογυρνάει

µες στον αιθέρα, τα µαλλιά

που ορθοσηκώνονται, τιµή 1495

στο ∆ιόνυσο, κι οι τελετές

οι ολονύχτιες της θεάς13.

Πάνω απ’ το µέτρο η οµορφιά σου,

µα όλα καλά να σου έρθουν τώρα.14

H ΣΥ Μ Φ Ι Λ Ι Ω Σ Η

◗ Πώς ο ∆ίας γιάτρεψε 

το πένθος της θεάς;

H EΝ Ο Χ Η( ; )  Τ Η Σ EΛ Ε Ν Η Σ

Κ Ι Ο PΟ Λ Ο Σ

Τ Ω Ν ΛΑ Τ Ρ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν

TΕ Λ Ε Τ Ω Ν

◗ Σε τι έφταιξε η Eλένη;

◗ Ποια σύµβολα 

χρησιµοποιούνται 

στα θεϊκά µυστήρια;

B΄ ΣΤΡΟΦΗ

B΄ AΝΤΙΣΤΡΟΦΗ

55.. Σύµφωνα µε την παράδοση, η ∆ήµητρα ανακουφίζεται µόνο όταν επιστρέφει η κόρη της από τον Άδη. Εδώ όµως, αυτό επιτυγχάνεται
µε τη µουσική και το χορό.

66.. Οι Χάριτες (Αγλαΐα, Ευφροσύνη, Θάλεια), που συµβόλιζαν τη χάρη και την τελειότητα των ανθρώπινων δηµιουργηµάτων, και οι Μού-
σες απαλλάσσουν τη θεά από τη βαριά θλίψη της και τον κόσµο από τα δεινά του.

77.. Eννοεί τον υπόκωφο βαρύ ήχο είτε των τυµπάνων είτε της φλογέρας.
88.. H λέξη βαριά αναφέρεται στον τόνο του ήχου (βαρύτονος, µπάσος).
99.. Στο πρωτότυπο t ·Ö. Ο µεταφραστής θεωρεί πως ο Χορός απευθύνεται στην Ελένη. Άλλοι θεωρούν ότι υπονοείται η Αφροδίτη ή η Περ-

σεφόνη ή ακόµα και ο Αλκιβιάδης, που είχε κατηγορηθεί για ιεροσυλία.
1100.. Oι µαινάδες φορούσαν δέρµατα µικρών ελαφιών.
1111.. Pαβδί από καλάµι ή ξύλο, µε φύλλα κισσού ή αµπέλου στην κορυφή του, που το κρατούσαν οι οπαδοί του ∆ιονύσου.
1122.. Oι πιστοί της Kυβέλης στριφογύριζαν πάνω από το κεφάλι τους ένα στρογγυλό δίσκο.
1133.. Mάλλον πρόκειται για την Kυβέλη· και εδώ αναµειγνύονται στοιχεία από διάφορες θρησκείες (συγκρητισµός).
1144.. Στους δύο αυτούς στίχους το πρωτότυπο κείµενο είναι πολύ φθαρµένο. Eδώ ο µεταφραστής αποδίδει µία από τις προσπάθειες αποκα-

τάστασής του. Σύµφωνα µε µια άλλη ερµηνεία των δύο τελευταίων στίχων του Στασίµου: στηρίχτηκες πάντα στην οµορφιά σου.

™Ã √ § π ∞
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Aπό την ανατροπή στην αποκατάσταση της ισορροπίας

M π ∞ A § § ∏ M ∂ ∆ ∞ º ƒ ∞ ™ ∏

∆ ∏ ™ Bã A ¡ ∆ π ™ ∆ ƒ √ º ∏ ™

¶∞ ƒ ∞ § § ∏ § √ K∂ π ª ∂ ¡ √ 2

■ Mελετώντας το Στάσιµο αυτό προκύπτει ένα ακόµα ερώτηµα: είναι το Στάσιµο εµβόλιµο ή συνδέεται, έστω και έµµεσα,

µε το δράµα; Σε αυτό µας τον προβληµατισµό θα βοηθούσε και η απάντηση στα παρακάτω ερωτήµατα: 

ñ Ο Χορός αναφέρεται στην περιπέτεια της Κόρης (= Περσεφόνης)·

ποια κοινά στοιχεία µπορεί να έχει η Περσεφόνη µε την Ελένη και τις

περιπέτειές της;

ñ Tο Στάσιµο παρακολουθούν οι τσακισµένοι από την ήττα στη Σικελία

Aθηναίοι. Bρίσκουν σε αυτό στοιχεία παρηγοριάς και ελπίδας;

■ Ας θυµηθούµε την

προέλευση της τρα-

γωδίας. Η αρχή της

εντοπίζεται στις συµ-

βολικές τελετουργι-

κές πράξεις, µε τις

οποίες οι πιστοί λά-

τρευαν το ∆ιόνυσο.

Η παρουσία του Xορού, µε το τραγούδι και την όρχηση, θεωρείται

ότι συνδέει την τραγωδία µε τις ρίζες της και φανερώνει το θρη-

σκευτικό της χαρακτήρα. 

ñ Ας αναζητήσουµε στο συγκεκριµένο Στάσιµο στοιχεία που φα-

νερώνουν αυτόν της το χαρακτήρα.

A ™ E ª µ ∞ £ À ¡ √ À ª ∂

Xορός σε σύγχρονη παράσταση
(Aµφιθέατρο)

Xορός (Ά. Σακελλαρίου – K. Tαχτσόγλου, Eυριπίδης, 
Bάκχες, Άττις, 1987, σκην. Θ. Tερζόπουλος)

Mαινάδα, αγγείο, 490 π.X.

™ÙÔ˘˜ Ó·Ô‡˜ ÙˆÓ ıÂÒÓ 
ı˘Û›Â˜, ·È‰› ÌÔ˘, ¤¯ÂÈ˜ Î¿„ÂÈ 
Ô˘ Ô‡ÙÂ Ô ÓfiÌÔ˜ ıÂÒÓ 
Ô‡ÙÂ Ô ÓfiÌÔ˜ ·ÓıÚÒˆÓ ˙ËÙ¿ÂÈ,
ÎÈ ¤ÙÛÈ ¤ÂÛÂ ¿Óˆ ÛÔ˘
ÙË˜ ªÂÁ¿ÏË˜ £Â¿˜ Ë ÔÚÁ‹, 
ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÂÛÂ‚¿ÛÙËÎÂ˜
ÙÈ˜ ı˘Û›Â˜ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ.
πÂÚ‹ ¤¯ÂÈ ‰‡Ó·ÌË Ô ÏÔ˘ÌÈÛÌ¤ÓÔ˜ ¯ÈÙÒÓ·˜
·fi ‰¤ÚÌ· ÌÈÎÚÔ‡ ÂÏ·ÊÈÔ‡ 

ÎÈ Ô ÎÈÛÛfi˜ ¯ÏÔÂÚfi˜ Ô˘ ÙÔÓ ¿ÁÈÔ 
ÛÙÂÊ·ÓÒÓÂÈ ÙÔÓ ı‡ÚÛÔ,
Î·È ÙÔ˘ ÚfiÌ‚Ô˘ ÙÔ ÛÂ›ÛÌ· Ô˘ ÔÏÔ¤Ó· Á˘Ú›˙ÂÈ
ÛÙÔÓ ·Èı¤Ú· ‚Ô˘›˙ÂÈ,
Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ’ ·ÓÂÌ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÒÚ·
Ô˘ Ï·ÙÚÂ‡Ô˘Ó ÙÔÓ µ¿Î¯Ô,
ÙË˜ ıÂ¿˜ ÔÈ ÔÏÔÓ‡¯ÙÈÂ˜ ·ÁÚ‡ÓÈÂ˜
.......................................................
.......................................................
ªfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÛÔ˘ Î·˘¯ÈfiÛÔ˘Ó.

(ÌÙÊÚ. E. X·Ù˙Ë·Ó¤ÛÙË˜)

(Afi ÙÔ E˘ÚÈ›‰Ë˜, EÏ¤ÓË, I. Z·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜)
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E ƒ ø ∆ ∏ ™ ∂ π ™

1. Προκειµένου να βοηθήσετε τους συµµαθητές σας να κατανοήσουν το περιεχόµενο του Στασίµου, αφηγηθείτε

σε ένα σύντοµο κείµενο το µυθικό επεισόδιο στο οποίο αναφέρεται (ά στροφή – ά αντιστροφή – β́ στροφή).

2. Να διακρίνετε τη διαφορά του συναισθηµατικού κλίµατος που επικρατεί ανάµεσα στα δύο στροφικά ζεύγη του Στασί-

µου. Να στηρίξετε την απάντησή σας µε συγκεκριµένες αναφορές στο κείµενο. 

3. «Mέσα από την ανατροπή η αποκατάσταση της ισορροπίας» τιτλοφορείται το B́ Στά-

σιµο. Ποια στοιχεία του κειµένου θα µπορούσαν να δικαιολογήσουν αυτό τον τίτλο;

4. Συνοψίστε σε ένα κείµενο τα επιχειρήµατα που στηρίζουν:

ñ την άποψη ότι πρόκειται για ένα εµβόλιµο Στάσιµο,

ñ την άποψη ότι το Στάσιµο συνδέεται µε το δράµα.

5. Να εντοπίσετε τα κοινά λατρευτικά στοιχεία της Κυβέλης που υπάρχουν:

ñ στο B́ Στάσιµο,

ñ στην παράπλευρη εικόνα της θεάς και

ñ στον Οµηρικό Ύµνο «Στη Mητέρα των Θεών».

¢ ƒ ∞ ™ ∆ ∏ ƒ π √ ∆ ∏ ∆ ∞

Σε συνεργασία µε τον καθηγητή της Μουσικής και χρησιµοποιώντας κρουστά όργανα, δοκιµάστε να προτείνετε ένα

ρυθµό που να αποδίδει το συναισθηµατικό κλίµα κάθε στροφικού ζεύγους. 

E ƒ ° ∞ ™ π ∞

1. Υποθέστε ότι το σχολείο σας έχει αποφασίσει να ανεβάσει την τραγωδία Ελένη στο τέλος της χρονιάς. Ετοιµάστε

ένα κείµενο σχετικό µε τη «Μουσική στο αρχαίο δράµα» για το Πρόγραµµα της παράστασης. Το κείµενο αυτό

(300 περίπου λέξεων) καλό είναι να συνοδεύεται από σχετικό φωτογραφικό υλικό. Πληροφορίες µπορείτε να

αναζητήσετε σε βιβλία Mουσικής, Iστορίας, εγκυκλοπαίδειες και στο ∆ιαδίκτυο.

2. Στο Στάσιµο που µελετάµε η ∆ήµητρα χαµογέλασε έπειτα από το µεγάλο πένθος, όταν την συνεπήρε η γοητεία

της µουσικής. Mε αφορµή το στοιχείο αυτό, προβληµατιστείτε σχετικά µε την επίδραση της µουσικής στην ψυχή

των ανθρώπων. Eσείς τι µουσική ακούτε στις διάφορες στιγµές της ζωής σας; Πόσο σας επηρεάζει; Γιατί σε αν-

θρώπους διαφορετικής ηλικίας αρέσουν διαφορετικά είδη µουσικής; Tα συµπεράσµατα από τον προβληµατισµό

αυτό να τα συµπεριλάβετε σε ένα σχετικό κείµενο που θα δηµοσιευτεί στην εφηµερίδα του σχολείου σας.

«EÍ‡ÌÓËÛ¤ ÌÔ˘ ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙˆÓ ıÂÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ fiÏˆÓ,
ˆ MÔ‡Û· Ï˘ÁÂÚfiÊˆÓË, ÙÔ˘ ¢›· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ı˘Á·Ù¤Ú·,
Ô˘ ÙˆÓ ÎÚÔÙ¿ÏˆÓ Î·È Ù‡Ì·ÓˆÓ Ë È·¯‹ ÎÈ Ô ‹¯Ô˜ ÙˆÓ ·˘ÏÒÓ
ÙËÓ Ù¤ÚÂÈ, Î·È ÙÔ Ô‡ÚÏÈ·ÛÌ· ÙˆÓ Ï‡ÎˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÁÈfiÊı·ÏÌˆÓ ÏÂfiÓÙˆÓ,
Î·È Ù· fiÚË Ù· Ë¯ÂÚ¿ Î·È Ù· Î·Ù¿Ê˘Ù· Ê·Ú¿ÁÁÈ·.
ŒÙÛÈ Î·È Û˘ Ó· ¯·›ÚÂÛ·È ÎÈ fiÏÂ˜ Ì·˙› ÔÈ ıÂ¤˜ ÌÂ ÙÔ ¿ÛÌ· ÌÔ˘.»

OÌËÚÈÎfi˜ ⁄ÌÓÔ˜, «™ÙË MËÙ¤Ú· ÙˆÓ £ÂÒÓ» (ÌÙÊÚ. ¢. ¶··‰›ÙÛ·˜ & E. §·‰È¿)

(Afi ÙÔ OÌËÚÈÎÔ› ⁄ÌÓÔÈ, ¶··‰›ÙÛ·˜)

Aναθηµατικό 
ανάγλυφο 

του 3ου αι. π.X. 
µε παράσταση

της Θεάς 
Kυβέλης

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

Μπορούµε να παρουσιάσουµε εδώ το υλικό το σχετικό µε την όψη: Ταξινοµήστε το υλικό κατά κατηγορίες (π.χ. σκη-

νικό, υποκριτής κτλ.) και γράψτε ένα κείµενο-οδηγίες, που θα µπορούσε να το αξιοποιήσει κάποιος ειδικός (π.χ. σκη-

νοθέτης, σκηνογράφος).


