
∆ιόσκουροι (Σ. Kατραµάδας – T. Πανταζής, K.Θ.B.E., 1982, σκην. A. Bουτσινάς)
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Έτσι τελειώνει αυτή η ιστορία

«^EÏ¤ÓË [...] ‚¤‚ËÎ’ öÍˆ ̄ ıÔÓe˜»
(στ. 1515, µτφρ. στ. 1657)

EYPI¶I¢H Eλένη

στ. 1653-1870

Θ E M A T A

● Oι ήρωές µας

● Φρόνηση και ∆ίκαιο

● Στερεότυπες αντιλήψεις

● Παράγοντες καθοριστικοί

της ανθρώπινης ζωής

● H έξοδος

Π Λ O K H

■ H αναγγελία της επιτυχίας 

του σχεδίου απόδρασης

■ H οργή του Θεοκλύµενου

■ H παρέµβαση των ∆ιόσκουρων

κι «από µηχανής θεών»

E Ξ O ∆ O Σ

1η ΣKHNH 2η ΣKHNH 3η ΣKHNH EΞO∆ION AΣMA
1653-1778 1779-1812 1813-1864 1865-1870

Aγγελιαφόρος – Θεοκλύµενος Θεοκλύµενος – Yπηρέτης ∆ιόσκουροι – Θεοκλύµενος – Xορός Xορός



11.. Ο Aγγελιαφόρος συναντά το Θεοκλύµενο, ο οποίος βγαίνει από το παλάτι και περιµένει την Eλένη, καθώς υπολογίζει ότι πλησιάζει η
ώρα να επιστρέψει. 

22.. Ο Aγγελιαφόρος δε λαµβάνει υπόψη του το Χορό ούτε ρωτάει πού είναι ο βασιλιάς, όπως συµβαίνει σε άλλες τραγωδίες, αλλά απευ-
θύνεται αµέσως στο βασιλιά, τον οποίο συναντά τυχαία στην πύλη του ανακτόρου.

33.. ΘΕO: Τι τρέχει; ΑΓΓ: Ψάξε να βρεις άλλη γυναίκα τώρα. Στο πρωτότυπο πρόκειται για ένα µόνο στίχο που µοιράζεται σε δύο υποκρι-
τές, φαινόµενο που ονοµάζεται αντιλαβή. 

44.. Η κατάπληξη του Θεοκλύµενου είναι τόσο µεγάλη, ώστε δυσκολεύεται να πιστέψει τον Aγγελιαφόρο· γι’ αυτό µε έκδηλη ειρωνεία ρω-
τά πράγµατα που είναι αδύνατα: να έφυγε η Ελένη πεζή ή να πέταξε; ∆ε διανοείται ότι ο ίδιος πρόσφερε το µέσο φυγής στην Ελένη.

55.. Με την έµφαση στο δεύτερο ενικό πρόσωπο, ο Aγγελιαφόρος µέµφεται έµµεσα τον ίδιο το βασιλιά.  
66.. Ο Θεοκλύµενος, εξαιτίας της δυσπιστίας του, από τη µια χάνει πολύτιµο χρόνο για την καταδίωξη των ηρώων µας και από την άλλη δί-

νει την ευκαιρία στον Aγγελιαφόρο να αρχίσει την αγγελική ρήση του. 
77.. Στο ερώτηµα του βασιλιά κρύβεται η απειλή εναντίον και του Aγγελιαφόρου, γιατί επέτρεψαν σε ένα µόνο άνθρωπο να τους νικήσει.
88.. Ο Aγγελιαφόρος µάς µεταφέρει το κλίµα µιας τελετουργίας.
99.. Οι σύντροφοι του Μενέλαου είχαν πάρει οδηγίες από τον Á  Aγγελιαφόρο, το γέροντα υπηρέτη του Mενέλαου.

™Ã √ § π ∞
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H E Ι Σ Ο ∆ Ο Σ

Τ Ο Υ AΓ Γ Ε Λ Ι Α Φ Ο Ρ Ο Υ

◗ Ποια είδηση φέρνει 

στο Θεοκλύµενο;

◗ Πώς εκείνος αντιδρά;

H AΓ Γ Ε Λ Ι Κ Η PΗ Σ Η:
TΑ NΕ Α

Α Π Ο Τ Ο Λ Ι Μ Α Ν Ι

◗ Ποιες είναι οι πρώτες 

κινήσεις

• των ναυτών;

• της Eλένης;

ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ Σε βρίσκω, αφέντη1, για κακό µαντάτοØ
παράξενα στ’ αλήθεια έργα θ’ ακούσεις.2

ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ Τι τρέχει; 1655

ΑΓΓ. Ψάξε να βρεις άλλη γυναίκα τώρα,3

γιατί έφυγε απ’ τη χώρα πια η Ελένη. 

ΘΕO. Πώς; Περπατώντας ή έβγαλε φτερούγες;4

ΑΓΓ. Ο Μενέλαος την πήρε µε καράβιØ
αυτός που ήρθε και σου είπε το χαµό του. 1660

ΘΕO. Ω! λόγια φοβερά κι απίστευτα. Όµως

µε τι πλεούµενο έχει αυτή ξεφύγει; 

ΑΓΓ. Μ’ εκείνο που έδωσες στον ξένοØ οι ναύτες,

για να το ξέρεις, ήτανε δικοί σου.5

ΘΕO. Πώς; Θέλω να µάθωØ6 δεν πιστεύω  1665

να νίκησε ένας µόνο πλήθος ναύτες,

που πήγαν στο γιαλό µαζί µε σένα.7

ΑΓΓ. Αφήνοντας η Ελένη το παλάτι,

κατέβαινε στη θάλασσα, µε βήµα

βαρύ κι αργό τον άντρα της θρηνώντας8 1670

που ζωντανός κοντά της ήταν όµως.

Σα φτάσαµε όλοι στο καραβοστάσι,

τραβήξαµε ένα πλοίο της Σιδώνας

µεγάλο κι αταξίδευτο, πενήντα

κουπιά, πενήντα πάγκους είχε. Τότε   1675

πέσαµε στη δουλειάØ κατάρτι ο ένας

στεριώνει, τα κουπιά προσδένουν άλλοι,

σιάζουν τ’ άσπρα πανιά και το τιµόνι

στη θέση του καλά το συναρµόζουν.

Κι ενώ δουλεύαµε έτσι, στ’ ακρογιάλι, 1680

θαρρείς κι αυτό περίµεναν,9 προβάλλουν

Έλληνες, του Μενέλαου συντρόφοι,

κουρέλια απ’ το ναυάγιο φορώντας,

καλοί στην όψη, αλλά γεµάτοι λέρα.

1Ë ™KHNH (ÛÙ. 1653-1778)
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Έτσι τελειώνει αυτή η ιστορία

Το τραγούδι του Χορού δε µείωσε την αγωνία των θεατών.... Άραγε τα κατάφεραν η Ελένη και ο

Μενέλαος; 

■ Σ’ αυτό το κλίµα της έντονης προσµονής µπαίνει από τη δεξιά πάροδο ένα νέο πρόσωπο, ο

Aγγελιαφόρος.

ñ Από πού έρχεται;

ñ Πώς καταλαβαίνουµε ποιος είναι;

■ Παρατήρησε τους δυο Aιγύπτιους Aγγελιαφόρους της σελίδας αυτής.

ñ Ποιος είναι πιο κοντά στον Aγγελιαφόρο που φαντάζεσαι εσύ διαβάζοντας το κείµενο;

A ™ ° π ¡ √ À ª ∂ £ ∂ ∞ ∆ ∂ ™

■ Σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη η τραγωδία είναι «µίµησις πράξεως σπουδαίας καd
τελείας». Οι θεατές θα πρέπει λοιπόν στην Έξοδο* να δουν την ολοκλήρωση

του µύθου, δηλαδή της ιστορίας µας.

ñ Ας θυµηθούµε ποιες είναι οι εκκρεµότητες του έργου, οι οποίες θα πρέπει

να διευθετηθούν στην Έξοδο. Σε ποιες από αυτές αναφέρεται η αγγελική

ρήση;

■ Πριν από την εκτενή αγγελική ρήση υπάρχει ένας σύντοµος διάλογος ανάµεσα

στον Aγγελιαφόρο και το Θεοκλύµενο. Ας δούµε: 

ñ Πώς παρουσιάζει την είδηση ο Aγγελιαφόρος;

ñ Πώς αντιδρά ο Θεοκλύµενος; Η αντίδρασή του δικαιολογείται ;

A ™ E ª µ ∞ £ À ¡ √ À ª ∂

∞°°. [...] ¿ÎÔ˘ ÚÒÙ· 
·˘Ù¿ Ô˘ ÂÂ›ÁÔ˘ÓØ Ë ÎÔ¤Ï· Ô˘ Â›¯Â 
ÙˆÓ ‚ˆÌÒÓ ÙË ÊÚÔÓÙ›‰·, Ë πÊÈÁ¤ÓÂÈ·, 
¿ÂÈ ¤Íˆ ·fi ÙË ¯ÒÚ· ÌÂ ÙÔ˘˜ Í¤ÓÔ˘˜ 
ÙË˜ ıÂ¿˜ ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙË ÛÂ‚¿ÛÌÈ· ÂÈÎfiÓ·Ø
ÎÈ ·˘Ù¿ Ù· Î·ı·Ú›ÛÌ·Ù· ‹Ù·Ó ‰fiÏÔ˜.

£O. ∆È; ¶ÔÈ· ÓÔ‹ Û' ·˘Ùfi ÙËÓ ¤¯ÂÈ ÛÚÒÍÂÈ;
∞°°. £· Í·ÊÓÈ·ÛÙÂ›˜: Ó· ÛÒÛÂÈ ÙÔÓ √Ú¤ÛÙË.
£O. ¶ÔÈÔÓ OÚ¤ÛÙË; TÔ ÁÈÔ ÙË˜ ∆˘Ó‰·Ú›‰·˜;
∞°°. ¡·È, Ô˘ Ë ıÂ¿ Â›¯Â ‰ˆ ÁÈ· ı‡Ì· ÔÚ›ÛÂÈ.
£O. £¿Ì·! ¶ÈÔ ‰˘Ó·Ù‹ Ô‡ Ó· '‚Úˆ Ï¤ÍË;

E˘ÚÈ›‰Ë˜, IÊÈÁ¤ÓÂÈ· ÛÙË ¯ÒÚ· ÙˆÓ T·‡ÚˆÓ, 

ÛÙ. 1312-1321 (ÌÙÊÚ. £. ™Ù·‡ÚÔ˘)

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

¶∞ ƒ ∞ § § ∏ § √ K∂ π ª ∂ ¡ √ 1

Αιγύπτιος Aγγελιαφόρος (Σ. Βόκοβιτς, Εθνικό Θέατρο, 1977, σκην. Α. Σολοµός)

Θεοκλύµενος – Αιγύπτιος Αγγελιαφόρος 
(Σ. Μαβίδης – Γ. Κροντήρης, Αµφιθέατρο, 1999, σκην. Σ. Ευαγγελάτος)

∞ ° ° ∂ § √ ™ K ∞ ∫ ø ¡

[√ ∞ÁÁÂÏÈ·ÊfiÚÔ˜ ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙˆÓ T·‡ÚˆÓ, £fi·ÓÙ·, fiÙÈ ¤ÂÛÂ ı‡Ì· ‰fiÏÔ˘ Î·È Ë πÊÈÁ¤-
ÓÂÈ· ‰Ú·¤ÙÂ˘ÛÂ ÌÂ ÙÔÓ √Ú¤ÛÙË, ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi ÙË˜, ÎÏ¤‚ÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ Ó·fi ÙÔ ÈÂÚfi ¿Á·ÏÌ· ÙË˜ ıÂ¿˜.]
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1100.. Κανονικά ο Μενέλαος θα έπρεπε πρώτα να περιµένει την απάντηση στο ερώτηµά του και µετά να τους ζητήσει να τον βοηθήσουν στην
προσφορά των κτερισµάτων. Όµως µ’ αυτό τον τρόπο είναι σαν να τους κλείνει το µάτι και να τους εκθέτει έµµεσα τη µηχανή σωτηρίας.

1111.. Οι σύντροφοι του Μενέλαου µεταφέρουν τις προσφορές, που οι Αιγύπτιοι είχαν τοποθετήσει στην ακτή.
1122.. Ο Θεοκλύµενος είχε δώσει αυστηρές εντολές στους ναύτες του να υπακούουν στις διαταγές του Μενέλαου. Η τυφλή δηλαδή υπακοή

τους στο βασιλιά τούς εµπόδισε να κάνουν αυτό που θεωρούσαν σωστό και θα εξασφάλιζε τα συµφέροντά του.
1133.. Η άρνηση του ζώου να οδηγηθεί στο χώρο της θυσίας ήταν κακός οιωνός. 
1144.. Αν ο ταύρος ήταν ήρεµος, συνηθιζόταν στην αρχαία Ελλάδα να τον οδηγούν στον τόπο της θυσίας δυο νέοι κρατώντας τον από τα κέ-

ρατα. Αν όµως αντιδρούσε, τότε, όπως επιβεβαιώνεται από αρχαίες επιγραφές, µεγαλόσωµοι νέοι ορµούσαν στον ταύρο, τον σήκωναν
στους ώµους τους και τον οδηγούσαν στο βωµό, για να αποτραπεί ο κακός οιωνός. 

1155.. O Mενέλαος τραβά το ξίφος του, γιατί πρόκειται να θυσιάσει τον ταύρο ή για να εµφυσήσει ενθουσιασµό στους συντρόφους του. Πα-
ράλληλα ετοιµάζεται για τη στιγµή της επίθεσης εναντίον των Aιγύπτιων ναυτών. 

1166.. Αναφέρεται σε άλογο που µάλλον προοριζόταν για θυσία. Σε αυτή την περίπτωση µπορούµε να υποθέσουµε ότι χάθηκε κάποιος στίχος
που αναφερόταν στο άλογο, το οποίο ο Θεοκλύµενος είχε προτείνει εναλλακτικά αντί του ταύρου στο στίχο 1378.

E Ξ O ∆ O Σ
στ. 1653-1778 «^EÏ¤ÓË [...] ‚¤‚ËÎ’ öÍˆ ¯ıÔÓe˜»

™Ã √ § π ∞

Αυτός, µόλις τους είδε, τους φωνάζει  1685

µε λυπηµένη τάχα τη φωνή του:

«Κακόµοιροι, πώς φτάσατε εδώ πέρα;

Το ελληνικό σας πλοίο έχει βουλιάξει;

Τον πεθαµένο γιο του Ατρέα µαζί µου

θα θέλατε να θάψετε; Η Ελένη, 1690

τάφο αδειανό θα του προσφέρει».10 Εκείνοι,

κάνοντας πως δακρύζουν, στο καράβι

προχώρησαν, τις προσφορές βαστώντας

που θα ’ριχναν στη θάλασσα.11 Υποψίες

µας έζωσαν και µουρµουρίζαµε όλοι 1695

πως ήτανε πολλοί οι καινούριοι ξένοι.

Στα λόγια σου πιστοί σωπαίναµε όµωςØ
µας είχανε µπερδέψει οι προσταγές σου12

που όριζαν αρχηγό στο πλοίο εκείνον.

Εύκολα αυτά τα βάλαµε στο σκάφοςØ 1700

ωστόσο ο ταύρος στύλωσε τα πόδιαØ
µούγκριζε κυκλοστρέφοντας τα µάτια,

εκύρτωνε τη ράχη του κοιτώντας

µέσ’ απ’ τα κέρατά του µ’  άγριο βλέµµα,

µην αφήνοντας κανέναν να τον πιάσει.13 1705

Τότε ο Μενέλαος φώναξε. «Της Τροίας

οι κουρσευτές εσείς, στους δυνατούς σας

ώµους τον ταύρο αυτόν µε µιας σηκώστε,

καθώς είναι συνήθεια των Ελλήνων,14

και φέρτε τον στην πλώρη για σφαχτάρι 1710

του πεθαµένου». Σύγκαιρα το ξίφος

τράβηξε.15 Αυτοί γοργά στην προσταγή του

τον ταύρο αρπούν και µες στο πλοίο τον φέρνουν.

Χαϊδεύοντας το κούτελο του αλόγου

και το λαιµό,16 O Μενέλαος γαλήνια    1715

το ανέβασε. Όταν φορτωθήκαν όλα,

πατώντας αλαφρά στα σκαλοπάτια,

µπήκε στερνή και κάθισ’ η ΕλένηØ

H AΦ Ι Ξ Η

Τ Ω Ν ΣΥ Ν Τ Ρ Ο Φ Ω Ν

Τ Ο Υ MΕ Ν Ε Λ Α Ο Υ

◗ Mε ποιο τέχνασµα 

ο Mενέλαος ανεβάζει 

τους συντρόφους 

στο καράβι;

◗ Ποιο πρόβληµα προκύπτει

και πώς αντιµετωπίζεται;
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Έτσι τελειώνει αυτή η ιστορία

■ Άλλη µια εκτενής ρήση, που, κα-

θώς αφήνει τους θεατές να φα-

ντάζονται αυτά που ακούν και όχι

να τα βλέπουν µε τα ίδια τους τα

µάτια, θεωρείται στοιχείο αντιθε-

ατρικό.

ñ Με ποιους εκφραστικούς τρό-

πους (κίνηση, χειρονοµίες,

φωνή) µπορεί ο ηθοποιός που

υποδύεται τον Aγγελιαφόρο

να κρατήσει ζωντανό το ενδια-

φέρον των θεατών;

ñ Το κείµενο τον βοηθά; 

A ™ ° π ¡ √ À ª ∂ £ ∂ ∞ ∆ ∂ ™

■ Ο αγγελιαφόρος αποτελεί ένα δευτερεύον πρόσωπο στην αρχαία ελληνική τραγωδία και έχει πάντα την ίδια αποστολή. 

ñ Ποια είναι αυτή η αποστολή; Aς λάβουµε υπόψη µας ότι στην αρχαία τραγωδία κατά κανόνα δε γίνεται αλλαγή

σκηνικού (ενότητα τόπου).

ñ Αντλώντας στοιχεία και από τον προηγούµενο «Aγγελιαφόρο» (στ. 667-686), ας επισηµάνουµε κάποια χαρακτη-

ριστικά του προσώπου αυτού και, ειδικότερα, ας δούµε τι τον διαφοροποιεί από τους βασικούς ήρωες του έργου.

■ Ο Aγγελιαφόρος αφηγείται µέσα από τη δική του οπτική γωνία γεγονότα, στα οποία και ο ίδιος συµµετείχε.

ñ Πώς το καταλαβαίνουµε αυτό;

ñ Τι κερδίζει, τι χάνει έτσι η αφήγηση;

A ™ E ª µ ∞ £ À ¡ √ À ª ∂
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∞ÎfiÌË ÎÈ ·Ó Ô ÕÁÁÂÏÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÂÓÈÎ¿ ÓÙ˘Ì¤ÓÔ˜ ÌÂ Ê·ÓÙ·¯ÙÂÚ¿ ÚÔ‡¯·, ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÛÔ˘‰·›· ·ÔÛÙÔÏ‹: Ó·
·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÌÂ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û·Ê‹ÓÂÈ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÂÎÙfi˜ ÛÎËÓ‹˜, Ó· Î¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ıÂ·Ù¤˜ Ó·
Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎ¿ ÛÂ Û˘Ì‚¿ÓÙ· ÛÙ· ÔÔ›· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÚfiÓÙÂ˜. ™Â ·˘ÙfiÓ ¤ÊÙÂÈ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙË˜
Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó ··ÁÁÂÏ›·˜, ÙË˜ ·Ê‹ÁËÛË˜ Ô˘ ·ÓÙÈÎ·ıÈÛÙ¿ ÙËÓ Ú¿ÍË Î·È Ô˘ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ÏfiÁÔ Ú¤-
ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚‹˜, ÂÈÌÂÏËÌ¤ÓË ÛÙÈ˜ ÏÂÙÔÌ¤ÚÂÈÂ˜. [...] ÿÛˆ˜ ÚÔ¤‚ÏÂÂ ¤Ó·Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ÙfiÓÔ ÛÙË
ÊˆÓ‹ ÎÈ ¤Ó·Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ Ú˘ıÌfi ÛÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË. ∫·È ‰Â‰ÔÌ¤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë Ú‹ÛË ÙÔ˘ ·ÁÁÂÏÈ·ÊfiÚÔ˘ Û˘Ó‰¤Â-
Ù·È Û˘¯Ó¿ Î·È ÂÎÔ˘Û›ˆ˜ ÌÂ ÙËÓ ÂÈÎ‹ ·Ú¿‰ÔÛË, ı· ‹Ù·Ó ÏÔÁÈÎfi Ó· ÛÎÂÊÙÂ› Î·ÓÂ›˜ fiÙÈ ̄ ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÛÂ ¤Ó·
‡ÊÔ˜ ˘„ËÏ‹˜ ÚËÙÔÚÈÎ‹˜. øÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ·ÔÎÏÂ›ÂÙ·È Ë Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ÂÍ¤ÊÚ·˙Â ÙËÓ ·ÁˆÓ›· Î·È ÙËÓ Ù·Ú·¯‹
ÙÔ˘ ·ÊËÁËÙ‹ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ÔÈ ÊÚ¿ÛÂÈ˜ ›Ûˆ˜ ÂÎÊ¤ÚÔÓÙ·Ó Î·Ù¿ ÙÚfiÔ ÈÔ ÎÔÌÌ·ÙÈ·ÛÙfi, ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ú¤ÔÓÙ·.

U. Albini

(Afi ÙÔ U. Albini, ¶ÚÔ˜ ¢ÈfiÓ˘ÛÔÓ, TÔ ı¤·ÙÚÔ ÛÙËÓ Aı‹Ó· ÙˆÓ ÎÏ·ÛÈÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ, ÌÙÊÚ. §¤ÓÈ· T˙·ÏÏ‹Ï·, EÎ‰fiÛÂÈ˜ ÙÔ˘ EÈÎÔÛÙÔ‡ ¶ÚÒÙÔ˘)

¶∞ ƒ ∞ § § ∏ § √ K∂ π ª ∂ ¡ √ 2

A΄ Αγγελιαφόρος (Ν. Τσακίρογλου, 
Ευριπίδης, Φοίνισσες, Εθνικό Θέατρο, 1980,

σκην. Α. Μινωτής)
B΄ Αγγελιαφόρος (Γ. Παρτσαλάκης, Ευριπίδης,
Φοίνισσες, Εθνικό Θέατρο, 1980, σκην. Α. Μινωτής)



1177.. Η Ελένη κάθεται στο κέντρο του σκάφους, δίπλα στο Μενέλαο, ενώ οι σύντροφοι κάθονται πλάι στους Aιγύπτιους κωπηλάτες.
1188.. Στα πλοία της αρχαιότητας υπήρχε ένας κελευστής, ένας δηλαδή άντρας που έδινε το κέλευσµα (την εντολή) για το τράβηγµα των κου-

πιών έτσι, ώστε όλοι οι κωπηλάτες να κωπηλατούν ταυτόχρονα. Το κέλευσµα το έδινε µε αυλό, τύµπανο ή µε τη φωνή του (ω�π – σύµ-
φωνα µε τον Αριστοφάνη). Οι κωπηλάτες µε τη σειρά τους επαναλάµβαναν ρυθµικά ό,τι έλεγε ο κελευστής.

1199.. Ήταν έθιµο την προσευχή να κάνει ο ίδιος ο βασιλιάς, είτε θυσίαζε στο στρατόπεδό του είτε στο ανάκτορο. 
2200.. Στο σηµείο αυτό αποκαλύπτεται η ταυτότητα και οι πραγµατικοί σκοποί του Μενέλαου.
2211.. Θεωρούσαν καλό οιωνό γι’ αυτόν που πρόσφερε τη θυσία το να πέσει ορµητικά µέσα στο κύµα το αίµα του σφάγιου, γιατί έτσι φαινόταν

ότι οι θεοί αποδέχονταν τη θυσία του.
2222.. Tο δοιάκι είναι µοχλός που χρησιµοποιείται για την περιστροφή του πηδαλίου στα πλοία.
2233.. Πρβ. την προτροπή στους Πέρσες του Αισχύλου (στ. 402): «�Ω πα�δες �Eλλνων, �τε…» (Εµπρός, παιδιά των Ελλήνων…) 
2244.. Τώρα την πρωτοβουλία από τη µεριά των Αιγυπτίων παίρνει ο κελευστής.

™Ã √ § π ∞
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δίπλα της ο Μενέλαος που τον λέγαν

νεκρόØ δεξιά κι αριστερά του οι άντρες 1720

πλάι πλάι σταθήκαν ισοµοιρασµένοι,17

κρύβοντας µες στα ρούχα τα σπαθιά τουςØ
στου κελευστή18 το πρόσταγµα, οι φωνές µας

γεµίσαν τ’ ακρογιάλιØ ο τιµονιέρης,

σαν ξανοιχτήκαµε, ρωτάει: «Ξένε,   1725

πιο µέσα θ’ αρµενίσουµε ή καλά είναι;

Εσύ ’σαι στο καράβι ο κυβερνήτης».

Εκείνος αποκρίθηκε. «Καλά είναι».

Και παίρνοντας το ξίφος πάει στην πλώρη

για τη θυσίαØ ως έσφαξε τον ταύρο, 1730

για το νεκρό δε µίλησε καθόλου,

µα προσευχόταν19 έτσι: «Ω! Ποσειδώνα,

που κατοικείς στο πέλαο το γαλάζιο,

κι εσείς σεβάσµιες κόρες του Νηρέα,

φέρτε µας ζωντανούς στα περιγιάλια   1735

του Ναύπλιου τη γυναίκα µου κι εµένα».20

Κι έπεφτε ορµητικά µέσα στο κύµα,

καλός οιωνός, το αίµα για τον ξένο.21

Τότε φώναξε κάποιος: «Προδοσία,

µας έχει ξεγελάσει ο καπετάνιος.  1740

Πρόσταξε, κελευστή, γυρνάτε πίσω,

στρέψε το δοιάκι22 στη στεριά». Πατώντας

το σκοτωµένο ταύρο, στους δικούς του     

κράζει ο Μενέλαος. «Βλαστάρια της Ελλάδας23,

τι αργείτε; Μπρος, σκοτώστε τους βαρβάρους, 1745

πετάχτε τους στη θάλασσα σφαγµένους». 

Μα ο κελευστής24 στους ναύτες του φωνάζει

τ’ αντίθετα. «Σηκώστε όποιο κοντάρι

βρεθεί µπροστά σας, σπάστε σεις τους πάγκους, 

απ’ τους σκαρµούς ξελύστε τα κουπιά σας, 1750

και των εχθρών µατώστε τα κεφάλια». 

H ΘΥ Σ Ι Α

◗ Σε ποιους προσεύχεται 

ο Mενέλαος; Tι ζητά;

H MΑ Χ Η

◗ Πώς αντιλαµβάνονται 

την πλεκτάνη 

οι Aιγύπτιοι ναύτες;

◗ Πώς αντιδρούν;



■ Ακούς τη διήγηση του Aγγελιαφόρου:

Οι ήρωές µας νικούν τους αντιπάλους

τους ύστερα από µια σκληρή µάχη. 

ñ Πώς δικαιολογείται η λεπτοµερής

αυτή διήγηση σε ένα έργο, που µέ-

χρι τώρα έχουν ειπωθεί τόσο πολ-

λά εναντίον του πολέµου; 

ñ Πώς θα αισθάνονταν οι Αθηναίοι

θεατές ακούγοντάς την;

■ Στους στίχους που µελετάµε είναι η τε-

λευταία φορά που παρακολουθούµε,

έστω και έµµεσα, τους δύο βασικούς

ήρωες, την Ελένη και το Μενέλαο. Τώ-

ρα είναι η πιο κατάλληλη στιγµή να φέ-

ρουµε στο νου µας την εικόνα που εί-

χαµε σχηµατίσει γι’ αυτούς ως εδώ.

∆ιαφοροποιείται τελικά αυτή η εικόνα;

Συµπληρώνεται ή ανατρέπεται; 

A ™ E ª µ ∞ £ À ¡ √ À ª ∂
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Έτσι τελειώνει αυτή η ιστορία

■ Αν µπορούσαµε να δούµε να διαδραµατίζονται στη σκηνή όσα αφηγείται ο Aγγελιαφόρος... 

ñ Ποιο θα ήταν το σκηνικό;

ñ Ποιες δυσκολίες θα συναντούσε η παρουσίαση της δράσης στη θεατρική σκηνή;

■ Aς υποθέσουµε ότι σε µια σύγχρονη παράσταση ο σκηνοθέτης, θέλοντας να πρωτοτυπήσει, προσθέτει µια κινηµα-

τογραφική οθόνη που αναπαριστά τα όσα αφηγείται ο Aγγελιαφόρος.

ñ Τι θα έχανε και τι θα κέρδιζε η παράσταση από αυτή την καινοτοµία; 

A ™ ° π ¡ √ À ª ∂ £ ∂ ∞ ∆ ∂ ™
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°ÂÁÔÓfi˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ fiÙÈ ÛÙÈ˜ Ûˆ˙fiÌÂÓÂ˜ ÙÚ·Áˆ‰›Â˜ Ë ‚›· Î·È Ô ÊfiÓÔ˜ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Î·Ù¿ Î·ÓfiÓ· «ÂÎÙfi˜ ÛÎËÓ‹˜»: ÏÂ›-
Ô˘Ó ÔÈ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎ¤˜ ÌÔÓÔÌ·¯›Â˜ Î·È Ù· ·ÈÌÔ‰È„‹ ıÂ¿Ì·Ù·. ∂ÚÌËÓÂ›Â˜ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓÔ˘ ·Ó·˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÛÂ ıÚË-
ÛÎÂ˘ÙÈÎ¤˜ ··ÁÔÚÂ‡ÛÂÈ˜ (Ù·ÌÔ‡) ‹ ÛÙÈ˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ Ô˘ Û˘ÓÂ·ÁfiÙ·Ó Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ËıÔÔÈÒÓØ
fiÔÈ· fiÌˆ˜ ÎÈ ·Ó Â›Ó·È Ë ·Ú¯‹ ·˘Ù‹˜ ÙË˜ Û˘Ó‹ıÂÈ·˜, Ë ‰È·Ù‹ÚËÛ‹ ÙË˜ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿, ·ÎfiÌ· ÌÈ· ÊÔÚ¿, ÙËÓ Ù¿ÛË Ô˘
Â›¯·Ó ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ Ó· ÂÌÈÛÙÂ‡ÔÓÙ·È ÙË Ê·ÓÙ·Û›· ÙÔ˘˜ ÈÔ ÔÏ‡ ·Ú¿ ÙÔ ı¤·Ì·Ø ÙÔ ·ÊÙ› ·Ú¿ ÙÔ Ì¿ÙÈ.

H. C. Baldry

(Afi ÙÔ H. C. Baldry, TÔ ÙÚ·ÁÈÎfi ı¤·ÙÚÔ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· EÏÏ¿‰·, ÌÙÊÚ. °. XÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, §. X·Ù˙ËÎÒÛÙ·, K·Ú‰·Ì›ÙÛ·)

¶∞ ƒ ∞ § § ∏ § √ K∂ π ª ∂ ¡ √ 3

Ελένη (Λ. Τασοπούλου, Αµφιθέα-
τρο, 1999, σκην. Σ. Ευαγγελάτος)

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

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

Μενέλαος (Λ. Bογιατζής, 
Θέατρο του Nότου, 1996, σκην. Γ. Xουβαρδάς)



Όλοι πετάχτηκαν ορθοί, βαστώντας 

σπαθιά απ’ τη µια µεριά, ξύλα απ’ την άλληØ25

το πλοίο γέµισε αίµα κι η Ελένη 

τους κέντριζε απ’ την πρύµνα. «Πού είναι η δόξα 1755 

της Τροίας; Ελάτε, δείξτε στους βαρβάρους 

τη δύναµή σας». Στην ορµή του αγώνα 

σωριάζονται, ξανά σηκώνονται άλλοι 

κι άλλους βλέπεις νεκρούς. Αρµατωµένος 

εκοίταζε ο Μενέλαος ολούθε 1760

κι όπου έβλεπε να σπάζουν οι δικοί του, 

έτρεχε εκεί βαστώντας το σπαθί του26

και µας ανάγκαζε έτσι να πηδάµε 

στο πέλαγο, ώσπου τέλος το καράβι 

άδειασε από τους ναύτες σου. Κατόπι 1765

στον τιµονιέρη πάει και τον προστάζει 

να βάλει πλώρη ολόισα στην Ελλάδα.27

Σηκώσαν τα πανιά κι αγέρας πρίµος 

φύσηξε αµέσως.28 Φύγαν απ’ τη χώρα.

Γλίτωσα εγώ το θάνατο, κρυµµένος 1770

δίπλα στην άγκυρα βουτάω στο κύµαØ29

µε βρήκε ένας ψαράς εξαντληµένο 

και µ’ έβγαλε στ’ ακρόγιαλο, έτσι φέρνω 

σε σένα το µαντάτο ετούτο. Αν δείχνεις 

µια δυσπιστία στα πάντα µυαλωµένη, 1775

για τους θνητούς είναι αρετή µεγάλη.30

XOPOΣ ∆ε θα το πίστευα ποτέ, µπροστά µας 

να ’ναι ο Μενέλαος και να µας ξεφύγει.31

130 E Y P I Π I ∆ H  Eλένη

E Ξ O ∆ O Σ
στ. 1653-1778 «^EÏ¤ÓË [...] ‚¤‚ËÎ’ öÍˆ ¯ıÔÓe˜»

2255.. Άρα η µάχη ήταν άνιση, αφού οι Έλληνες είχαν όπλα, ενώ οι Aιγύπτιοι ξύλα. Τονίζεται εδώ από τον Aιγύπτιο Aγγελιαφόρο η γενναιό-
τητα των Αιγυπτίων, που δεν παραδόθηκαν στην υπέρτερη δύναµη, αλλά αντιστάθηκαν µε γενναιότητα. 

2266.. Η νίκη αυτή οφείλεται στο Μενέλαο· η «αριστεία» του Μενέλαου θυµίζει σκηνή από την Ιλιάδα. Η ειρωνεία προκύπτει από το γεγονός
ότι ο Μενέλαος νικά τους Αιγυπτίους µε τα όπλα που του έδωσε ο βασιλιάς τους, ο Θεοκλύµενος.

2277.. Ο Aγγελιαφόρος έµεινε κρυµµένος, όταν όλοι οι άλλοι είχαν πηδήξει στη θάλασσα και γι’ αυτό γνωρίζει αυτές τις λεπτοµέρειες.
2288.. Ο πρίµος αέρας στα πανιά είναι καλός οιωνός· εποµένως οι θεοί άκουσαν τη δέηση του Μενέλαου.
2299.. Ο Aγγελιαφόρος πρέπει να δικαιολογήσει τη σωτηρία του και να αποδείξει την αλήθεια των όσων είπε, αναφερόµενος στην προσωπι-

κή του περιπέτεια.
3300.. Όπως συνήθως, ο Aγγελιαφόρος τελειώνει µε µια γνωµική φράση λαϊκής θυµοσοφίας, ως επιµύθιο, που θυµίζει το «η ιστορία µάς δι-

δάσκει…». 
3311.. Για τους στίχους αυτούς έχουν δοθεί διαφορετικές ερµηνείες, όπως: α) ο Χορός εκφράζει τη δυσαρέσκειά του, διότι ο Μενέλαος και

η Ελένη τον εγκατέλειψαν, β) προσπαθεί µε αυτό τον τρόπο να δείξει ότι δε γνώριζε το σχέδιο εξαπάτησης και άρα δεν πρέπει να τι-
µωρηθεί από το Θεοκλύµενο. ∆εν είναι άλλωστε τυχαίο ότι η οργή του Θεοκλύµενου στρέφεται εναντίον της Θεονόης και όχι εναντίον
του Χορού.

™Ã √ § π ∞

◗ Ποια η συµµετοχή 

του Mενέλαου και 

της Eλένης στη συµπλοκή;

H ΣΩ Τ Η Ρ Ι Α

Τ Ο Υ AΓ Γ Ε Λ Ι Α Φ Ο Ρ Ο Υ

◗ Πώς γλίτωσε 

ο Aγγελιαφόρος; 

Ποια συµβουλή δίνει 

στο Θεοκλύµενο;
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Έτσι τελειώνει αυτή η ιστορία

■ Κατά τη διάρκεια της αγγελικής ρήσης ο Aγγελιαφόρος µονοπωλεί την προσοχή µας. 

ñ Ας στρέψουµε όµως για λίγο τη µατιά µας και στα υπόλοιπα πρόσωπα που βρίσκονται στο σκηνικό χώρο. Ποια

είναι αυτά; Πώς φαντάζεσαι την κίνηση και την έκφρασή τους, όσο παρακολουθούν τον Aγγελιαφόρο;

■ Tώρα η µατιά µας γυρίζει στους θεατές. Ποιες αντιδράσεις µπορούµε να διακρίνουµε; 

A ™ ° π ¡ √ À ª ∂ £ ∂ ∞ ∆ ∂ ™

■ «Mπρος, σκοτώστε τους βαρβάρους, / πετάχτε

τους στη θάλασσα σφαγµένους» (στ. 1745-1746),

παροτρύνει ο Μενέλαος τους συντρόφους του και

οι άοπλοι βάρβαροι αντιστέκονται στους οπλισµέ-

νους Έλληνες. 

ñ Συµφωνεί η εικόνα αυτή µε τη στερεότυπη

αντίληψη της εποχής του Ευριπίδη για την

υπεροχή των Ελλήνων; 

ñ Υπάρχουν και σήµερα ανάλογες στερεότυπες

αντιλήψεις; Γίνονται από όλους αποδεκτές;

■ Το σχέδιο απόδρασης τελικά πέτυχε: οι ήρωές

µας ελεύθεροι αρµενίζουν για την πατρίδα τους.

Το έργο όµως δεν τελείωσε. Γιατί; 

A ™ E ª µ ∞ £ À ¡ √ À ª ∂
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[ŒÓ·˜ Í¤ÓÔ˜, Ô ∞ÈÁ‡ÙÈÔ˜ °ÈÔ‡ÓÂ˜, ÛÒ˙ÂÈ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ÌÈ·˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜
ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. ∏ ÌËÙ¤Ú· ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË fi¯È fiÌˆ˜ Î·È Ô ·-
Ù¤Ú·˜.]
ŒÙÛÈ ÙÔ ÛÒÛ·ÌÂ ÙÔ ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ. [...] ÎÈ fiÙ·Ó Á‡ÚÈÛÂ Ô Î‡ÚË˜ ÙË˜, ÍËÌÂ-
ÚÒÌ·Ù· È·, ÙÔ Û›ÙÈ ‹Ù·ÓÂ ÛÈÁ˘ÚÈÛÌ¤ÓÔ ÎÈ fiÏ· Ù· ·È‰È¿ ÎÔÈÌfiÓÙÔ˘-
Û·Ó Û· Ó· ÌËÓ Â›¯Â Á›ÓÂÈ Ù›ÔÙ·. ∆Ô ÁÔ˘Ì¿ÚÈ, ÙÔ˘ Î¿Óˆ, Ô Í˘fiÏ˘ÙÔ˜
Ô˘ ÏÂ˜ Î·ÌÈ¿ ÊÔÚ¿, ¤ÛˆÛÂ ÙÔ ·È‰› Ì·˜ ·fi„Â.  ¶ÔÈÔ˜, ÙÈ; ∫È fiÙ·Ó
ÙÔ˘ Â›· ÌÂ ÙÔ ÓÈ Î·È ÌÂ ÙÔ Û›ÁÌ·, ÙÈ Á˘Ú›˙ÂÈ Î·È ÌÔ˘ Î¿ÓÂÈ; – ∫È ¿ÊË-
ÛÂ˜ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ‚ÚˆÌ¿Ú·· Ó· ¿ÚÂÈ ÛÙËÓ ·ÁÎ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ Ì·˜;

™. ∆Û›ÚÎ·˜, ∞ÚÈ¿ÁÓË (·fiÛ·ÛÌ·)

(Afi ÙÔ ™. TÛ›ÚÎ·˜, AÎ˘‚¤ÚÓËÙÂ˜ ¶ÔÏÈÙÂ›Â˜, AÚÈ¿ÁÓË, K¤‰ÚÔ˜)

™™ÙÙÂÂÚÚÂÂfifiÙÙ˘̆··: TÔ ÛÙÂÚÂfiÙ˘Ô Â›Ó·È ÌÈ· ÌÔÓfiÏÂ˘ÚË, ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎ‹ Î·È
Û˘Ó‹ıˆ˜ ÚÔÎ·ÙÂÈÏËÌÌ¤ÓË ıÂÒÚËÛË ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜, Ê˘Ï‹˜ ‹ Ù¿ÍË˜
·ÓıÚÒˆÓ Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ ÙÔ Ú·ÙÛÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÚÔÎ·-
Ù¿ÏË„Ë Ê‡ÏÔ˘. T· ÛÙÂÚÂfiÙ˘· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Û˘¯Ó¿ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË
ÛÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ‹ ÛÙË ‰ÈfiÚıˆÛË, ·ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÓ‰Â›ÍÂÈ˜
Ô˘ Ù· ·Ó·ÈÚÔ‡ÓØ Î·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÈ· ·›ÛıËÛË ÎÔÈÓˆÓÈ-
Î‹˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜.

N. Abercrombie, S. Hill, B. Turner, §ÂÍÈÎfi KÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›·˜, 
ÌÙÊÚ. A. K¿ÓÙ·˜, ™. K¿ÓÙ·˜, ¶·Ù¿ÎË˜

¶∞ ƒ ∞ § § ∏ § √ K∂ π ª ∂ ¡ √ 4

Iφιγένεια (κινηµατογραφική ταινία, σκην. M. Kακογιάννης)

Eµείς και οι άλλοι (Nεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυµνασίου)
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11.. O Θεοκλύµενος αισθάνεται την ντροπή µεγαλύτερη, αφού τον κορόιδεψε µια γυναίκα. 
22.. Η οργή του Θεοκλύµενου είναι µεγάλη, γιατί, όπως έχουµε πληροφορηθεί από την ίδια τη Θεονόη (στ. 983-984), ο Θεοκλύµενος της

είχε αναθέσει να του ανακοινώσει την άφιξη του Μενέλαου στην Αίγυπτο.
33.. Μερικοί µελετητές πιστεύουν ότι ο Θεοκλύµενος δε συνοµιλεί µε τον Yπηρέτη αλλά µε την Kορυφαία του Χορού. Ωστόσο, ο Θεοκλύ-

µενος µάλλον φαίνεται να απευθύνεται σε άτοµο αρσενικού γένους. Eπιπλέον είναι πιο φυσικό, καθώς ορµάει εξαγριωµένος στα δώ-
µατα της αδελφής του για να τη σκοτώσει, να εµποδίζεται από τον υπηρέτη της (θεράποντα).

44.. Στο πρωτότυπο ��κ �φσ�µαι π�πλων. Φαίνεται λοιπόν ότι ο υπηρέτης κρατάει από τα ρούχα το βασιλιά (σκηνοθετικός δείκτης), πρά-
ξη πρωτοφανής για ένα δούλο, γι’ αυτό και η µεγάλη κατάπληξη του Θεοκλύµενου.

55.. Για το δούλο, αυτό που µετράει δεν είναι η κοινωνική θέση αλλά η σωστή γνώµη, άποψη που θυµίζει αντίστοιχες των σοφιστών του 5ου αι. π.Χ.
66.. Για το Θεοκλύµενο αντίθετα, σωστή σκέψη για ένα δούλο είναι η τυφλή υποταγή στη θέληση του αφέντη.
77.. Η µορφή του κειµένου απηχεί τα συναισθήµατα των προσώπων που διαλέγονται [Θεοκλύµενος – Υπηρέτης]. ∆έκα από τους είκοσι ένα

στίχους παρουσιάζουν το φαινόµενο της αντιλαβής.
88.. Η συζήτηση σχετικά µε το δικαίωµα της ιδιοκτησίας, σε ποιον δηλαδή «ανήκει» η Ελένη, προσδίδει στο διάλογο νοµική χροιά, στοιχείο

που άρεσε πολύ στους θεατές.

™Ã √ § π ∞

H AΝ Τ Ι ∆ Ρ Α Σ Η

Τ Ο Υ ΘΕ Ο Κ Λ Υ Μ Ε Ν Ο Υ –
H EΠ Ε Μ Β Α Σ Η

Τ Ο Υ YΠ Η Ρ Ε Τ Η

◗ Tι σκοπεύει να κάνει 

ο Θεοκλύµενος;

◗ Ποιος τον εµποδίζει και 

µε ποιο επιχείρηµα;

2Ë ™KHNH,  ™T.  1779-1812

ΘΕO. Αχ! ο δυστυχισµένος, µιας γυναίκας

οι πονηριές να µε γελάσουν.1 Πάει ο γάµος.  1780 

Το πλοίο αν θα µπορούσα να προφτάσω, 

γοργά τους ξένους θα ’πιαναØ όµως τώρα 

θα εκδικηθώ σκληρά τη Θεονόη, 

που, ενώ έβλεπε η προδότρα στο παλάτι 

το Μενέλαο, δε µου το ’πε.2 Άλλον κανένα    1785

δε θα γελάσει πια µε τους χρησµούς της.

ΥΠΗΡΕΤΗΣ3 Αφέντη µου, πού πας; Ποιον θα σκοτώσεις;

ΘΕO. Όπου το δίκιο θέλειØ εσύ τραβήξου.

ΥΠH. Τρανό κακό λογιάζειςØ δε σ’ αφήνω.4

ΘΕO. Προστάζεις τον αφέντη εσύ, ένας σκλάβος ; 1790

ΥΠH. Ναι, γιατί σκέψη έχω σωστή.5

ΘΕO. Σωστή δεν είναι, αν δε µ’ αφήσεις ... 6

ΥΠH. ∆ε θα σ’ αφήσω.7

ΘΕO. Nα θανατώσω µια αδερφή κακούργα.     

ΥΠH. Μεγάλη η ευσέβειά της.   1795

ΘΕO. Με πρόδωσε.

ΥΠH. Για το καλό σου, δίκαια έχει πράξει.

ΘΕO. Το ταίρι µου να δώσει σ’ άλλον άντρα;

ΥΠH. Σ’ εκείνον που του ανήκει.8

ΘΕO. ∆ικαίωµα στη γυναίκα µου ποιος έχει; 1800

ΥΠH. Αυτός που την επήρε απ’ το γονιό της.     

ΘΕO. Μα εµένα µου τη χάρισεν η τύχη.

ΥΠH. Η δικαιοσύνη ωστόσο σου την πήρε.

ΘΕO. ∆ικός µου δικαστής εσύ θα γίνεις;

ΥΠH. Αν όµως σου µιλάω µυαλωµένα;  1805

ΘΕO. Λοιπόν θα µε προστάζουν, δεν προστάζω;

ΥΠH. Για τ’ άδικο όχι, µόνο για το δίκιο.

ΘΕO. Φαίνεται θέλεις να πεθάνεις.

ΥΠH. Ναι, σκότωσέ µε, αλλά την αδελφή σου 

δε θα σ’ αφήσω να τη σφάξεις. Είναι 1810

για τον καλό το σκλάβο η πιο µεγάλη 

δόξα, να τον σκοτώσουν οι αφέντες.
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H αφήγηση του Aγγελιαφόρου ολοκληρώθηκε. Tα νέα φαίνεται να εξοργίζουν το Θεοκλύµενο.

■ Στη σκηνή εκτυλίσσεται µια έντονη λογοµαχία. 

ñ Ας γίνουµε για λίγο σκηνοθέτες. Τι θα προτιµούσες; Mια απλή λεκτική αντιπαράθεση ή µια σύγκρουση µε χει-

ρονοµίες και απειλητικές κινήσεις;

ñ Το κείµενο πού µας οδηγεί;

A ™ ° π ¡ √ À ª ∂ £ ∂ ∞ ∆ ∂ ™

■ O Yπηρέτης εµποδίζει το Θεοκλύ-

µενο να ξεσπάσει την οργή του

εναντίον της αδελφής του. Ας ακού-

σουµε το διάλογό τους. 

ñ Ποια τα επιχειρήµατα του ενός,

ποια του άλλου;

ñ Ακούµε πολλές φορές τη λέξη

«δίκαιο». Πώς το εννοεί ο κα-

θένας τους; 

ñ Eσύ; Tι θα θεωρούσες δίκαιο

σε αυτή την περίπτωση;

■ Ο άνθρωπος που αντιστέκεται µε

σθένος στο βασιλιά Θεοκλύµενο

δεν είναι παρά ένας από τους δούλους του. 

ñ Σε παραξενεύει η ιδέα ένας δούλος να αντιστέκεται στον αφέντη του; 

ñ Τι εντύπωση θα έκανε στους θεατές; 

A ™ E ª µ ∞ £ À ¡ √ À ª ∂
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ŒÓ· ÛÔ‚·Úfi ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÙË˜ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ∂˘ÚÈ›‰Ë ‹Ù·Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙË˜ ‰Ô˘-
ÏÂ›·˜. ª¤Û· ÛÙË ‰Ô˘ÏÂ›· ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ fi¯È ÌfiÓÔ Î·Ù·È¤˙ÔÓÙ·Ó Î·È Á›ÓÔÓÙ·Ó ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂ-
ÓÔ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘ÛË˜, ·ÏÏ¿ ÎÈ ¤¯·Ó·Ó Û·Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. °È’ ·˘-
Ùfi Î·È Ô ∂˘ÚÈ›‰Ë˜ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ¤ÌÂÈÓÂ ·‰È¿ÊÔÚÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ıÂÛÌfi ÙË˜ ‰Ô˘ÏÂ›·˜,
Ô˘ ÌÂ ÙfiÏÌË ÙÔÓ Î·Ù·‰›Î·ÛÂ Û·Ó ÍÂÂÚ·ÛÌ¤ÓÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÂÎ‰‹ÏˆÓÂ ÛÙ·
¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÙË Û˘Ì¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰Ô‡ÏÔ˘˜ Î·È Û˘¯Ó¿ ÙÔ ı·˘Ì·ÛÌfi ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÈ˜ ·ÚÂ-
Ù¤˜ Ô˘ Î·ÙfiÚıˆÛ·Ó Ó· ‰È·Ê˘Ï¿ÍÔ˘Ó. [...] °È’ ·˘Ùfi Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ‰Ô‡-
ÏÔ˘˜ ‹ ‰Ô‡ÏÂ˜ Û·Ó ÙÈ˜ ÈÔ ÈÛÙ¤˜ ·Ú·Ì¿ÓÂ˜ Â›ÙÂ Û·Ó Ù›ÌÈÔ˘˜ Î·È ·ÊÔÛÈˆÌ¤ÓÔ˘˜ ‚Ô-
ÛÎÔ‡˜, Û·Ó ÈÛÙÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÈ˜ ·ÚÂÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÈ˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ¤˜
ÙÔ˘˜ ÈÎ·ÓfiÙËÙÂ˜ [...]. ºÙ¿ÓÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È ˆ˜ Ù· ¿ÎÚ· Î·È ‚¿˙ÂÈ ÛÙ· ¯Â›ÏË ‰Ô‡ÏˆÓ Ù¤-
ÙÔÈÂ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜ Î·È ÁÓÒÌÂ˜ Ô˘ Û˘ÓËı›Û·ÌÂ Ó· Û˘Ó·ÓÙ¿ÌÂ ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘˜.

™. ∑ÔÚÌ·Ï¿˜

(Afi ÙÔ ™. ZÔÚÌ·Ï¿˜, O Ô˘Ì·ÓÈÛÌfi˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ E˘ÚÈ›‰Ë, ¶··‰‹Ì·˜)

¶∞ ƒ ∞ § § ∏ § √ K∂ π ª ∂ ¡ √ 1

«ŸÏÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ 

ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È ÂÏÂ‡ıÂÚÔÈ 

Î·È ›ÛÔÈ ÛÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· 

Î·È Ù· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·.»

OÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎ‹ ¢È·Î‹Ú˘ÍË 
ÙˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ AÓıÚÒÔ˘ 

ÕÚıÚÔ 1

Yπηρέτης – Θεοκλύµενος (K. Ίτσιος – ∆. Bάγιας, K.Θ.B.E., 1982, σκην. A. Bουτσινάς)



11.. Πρόκειται για τα αδέλφια της Ελένης, τον Κάστορα και τον Πολυδεύκη. Στο σηµείο αυτό ένας µόνο από τους δύο θεούς µιλάει.
22.. Σύµφωνα µε τη θεατρική σύµβαση, εδώ οι ∆ιόσκουροι αυτοσυστήνονται.
33.. Η απόφαση λοιπόν της Θεονόης ταυτίστηκε µε την απόφαση των θεών και ήταν σύµφωνη µε το δίκαιο.
44.. Εννοείται το είδωλο της Ελένης που είχε δηµιουργήσει η Ήρα.
55.. µαύρο σπαθί είτε µε την έννοια του φονικού, αυτού που φέρνει τον όλεθρο (πρβ. µαύρη µέρα), είτε µε την έννοια του ξίφους που θα

βαφτεί στο αίµα.
66.. Εννοεί το Θεοκλύµενο.
77.. Ο θεός απευθύνεται τώρα στην Ελένη και το Μενέλαο, που βέβαια βρίσκονται πολύ µακριά, µπορούν όµως να ακούσουν τα λόγια του,

αφού είναι θεός.
88.. Οι ∆ιόσκουροι απαντούν έτσι στην προσευχή του Xορού στο Γ́ Στάσιµο που τους ζήτησαν να στείλουν πρίµο αγέρα (στ. 1644-1645). 
99.. Αρχαίοι σχολιαστές µάς πληροφορούν ότι γίνονταν θυσίες προς τιµήν της Ελένης. Συγκεκριµένα, οι Αθηναίοι είχαν την τριττ�αν θυ-

σ�αν προς τιµήν των ∆ιόσκουρων και της Ελένης, οπότε θυσίαζαν τρία ζώα. Επίσης, τη θυσία προς τιµήν των ∆ιόσκουρων ονόµαζαν
�ενισµ�, γιατί κατά τη διάρκειά της υπέθεταν ότι φιλοξενούσαν τους ∆ιόσκουρους παραθέτοντας γεύµα.

™Ã √ § π ∞

∆ΙΟΣΚΟΥΡΟΙ1 Της χώρας βασιλιά, Θεοκλύµενε, άκουØ
συγκράτησε τον άπρεπο θυµό σουØ
οι ∆ιόσκουροι µιλούν,2 οι γιοι της Λήδας, 1815

τ’ αδέλφια της Ελένης που ’χει φύγει

απ’ το παλάτι σουØ γραφτό δεν ήταν 

γυναίκα σου να γίνειØ µη θυµώνεις.

Η κόρη της Νηρηίδας, η αδελφή σου

Θεονόη, δε σ’ αδικεί που δείχνει σέβας 1820

στους νόµους των θεών3 και στου γονιού σου

τις δίκαιες εντολές. Όριζε η µοίρα

στο σπίτι σου να µείνει ως τώρα µόνοØ
όταν συθέµελα την Τροία γκρεµίσαν,

τ’ όνοµα της Ελένης4 δε χρειαζόταν  1825

στους θεούς άλλοØ πρέπει αυτή να ζήσει

µε τον παλιό της άντρα και µαζί του

στο σπιτικό της να γυρίσει πίσω.

Λοιπόν στην αδελφή σου µην υψώσεις        

το µαύρο5 σου σπαθί και να το ξέρεις 1830

πως φρόνιµα έχει πράξει. Την Ελένη, 

αφού θεούς µας έκαµεν ο ∆ίας, 

θα ’χαµε σώσει από καιρόØ όµως στέκουν 

άλλοι θεοί κι η Μοίρα πάνωθέ µας 

κι έτσι το θέλησανØ αυτά για σέναØ6 1835

στην αδελφή µας τούτα προφητεύω:7

Πήγαινε µε τον άντρα σου και πρίµος 

αγέρας θα φυσάειØ8 από κοντά σας, 

εµείς, τα δυο σου αδέλφια, θα βοηθούµε, 

στο κύµα καβαλάρηδες, να φτάσεις  1840

στη Σπάρτη. Κι όταν πια θα τελειώσουν 

οι µέρες της ζωής σου και πεθάνεις, 

θεά θα ονοµαστείς κι απ’ τους ανθρώπους, 

µαζί µε µας, θα δέχεσαι θυσίες 

και δώρα,9 όπως έχει ορίσει ο ∆ίας. 1845
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H EΜ Φ Α Ν Ι Σ Η

Τ Ω Ν ∆ Ι Ο Σ Κ Ο Υ Ρ Ω Ν

◗ Σε ποιους απευθύνονται 

οι ∆ιόσκουροι;

◗ Tις τους συµβουλεύουν

και µε ποια επιχειρήµατα;

◗ Tι προφητεύουν;

3Ë ™KHNH (ÛÙ. 1813-1864)
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Κι ενώ όλα προµηνύουν µια βίαιη σκηνή, το κλίµα

αλλάζει...

■ Oι δυο ∆ιόσκουροι, «ως από µηχανής θεός»*,

κάνουν την εµφάνισή τους. Συνήθως τον από

µηχανής θεό τον βλέπουµε στο θεολογείο* ή

κατεβαίνει από ψηλά µε τη µηχανή*, ένα είδος

γερανού.

ñ Ας φανταστούµε τους ∆ιόσκουρους εδώ. Τι θα άλλαζε κατά τη

γνώµη σου, αν εισέρχονταν στο σκηνικό χώρο από µια Πάροδο;

ñ Μια σύγχρονη βέβαια παράσταση θα µπορούσε να αξιοποιήσει

και πολλά άλλα µέσα. Ας δούµε κάποια από αυτά στις διπλανές

φωτογραφίες. Ποια θα επέλεγες; Θα πρότεινες κάποια άλλα; 

■ Ας φανταστούµε τον Αιγύπτιο βασιλιά και τις γυναίκες του Xορού

αυτή την ξεχωριστή στιγµή...

A ™ ° π ¡ √ À ª ∂ £ ∂ ∞ ∆ ∂ ™

■ Ο «από µηχανής θεός» συνήθως εµφανίζεται όταν η δράση φτάνει σε αδιέξοδο, για να λύσει τους δραµατικούς κό-

µπους µε το µαγικό του ραβδί. 

ñ Εδώ; Βρισκόµαστε σε αδιέξοδο; Υπάρχουν ακόµη προβλή-

µατα;

ñ Τι κερδίζει το έργο µε την εµφάνιση των ∆ιόσκουρων;

■ Ο Θεοκλύµενος µεταστρέφεται. 

ñ Aς εξετάσουµε για ποιο λόγο. Πείστηκε από τα επιχειρήµατα

περί δικαίου ή υποχωρεί µπροστά στη δύναµη των θεών;

ñ Ποια συµπεράσµατα µπορούµε τώρα πια να βγάλουµε για το

ήθος του; 

A ™ E ª µ ∞ £ À ¡ √ À ª ∂
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∆· ÛÎËÓÈÎ¿ ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ÙÔ˘ Î. ¶¿ÙÛ· Ù·›ÚÈ·Û·Ó ÙfiÛÔ ˆÚ·›· ÌÂ ÙÔ (·fi ÔÏÏ¤˜ ·fi„ÂÈ˜) Ô˘Ú¿ÓÈÔ Â-
ÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎÂ› Î·Ù¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÊˆÙÂÈÓ¤˜ ÛÊ·›ÚÂ˜, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÁÈ·
Ó· Û˘Ì‚ÔÏ›ÛÔ˘Ó, ÔÏ‡ ‰È·ÎÚÈÙÈÎ¿, ÙÔ˘˜ ¢ÈfiÛÎÔ˘ÚÔ˘˜ ÛÙË Ó¤·, ·ÛÙÚÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ˘fiÛÙ·ÛË.

ƒˆ˙›Ù· ™ÒÎÔ˘

(Afi ÙÔ K. °ÂˆÚÁÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˜, OÌ¿‰· £Â·ÙÚÔÏfiÁˆÓ, ™. °ÒÁÔ˜, E›‰·˘ÚÔ˜, TÔ AÚ¯·›Ô £¤·ÙÚÔ, ÔÈ ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜, M›ÏËÙÔ˜)

¶∞ ƒ ∞ § § ∏ § √ K∂ π ª ∂ ¡ √ 1

Γερανός

∆ιόσκουροι (Z. Kατραµάδας – T. Πανταζής, 
K.Θ.B.E., 1982, σκην. A. Bουτσινάς)

Eµφανίσεις «από µηχανής θεού»

Eυριπίδης, Mήδεια (Θ.O.K., 1984, 
σκην. M. Bολανάκης)

Aισχύλος, Eυµενίδες (Aµφιθέατρο, 1986, σκην. Σ. Eυαγγελάτος)
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Και το νησί που απλώνεται σε µάκρος

στην Αττική ξαγνάντια σα φρουρός της,10

Ελένη θα το λεν, γιατί σ’ εκείνο 

σε πρωτοπήγ’ ο Ερµής, όταν σε πήρε 

από το σπίτι σου και στον ουράνιο 1850

δρόµο σ’ ανέβασε, για να ξεφύγεις 

τον έρωτα του Πάρη. Στων Μακάρων

τα νησιά11 ο πολυπλάνητος θα πάει 

ΜενέλαοςØ οι θεοί τ’ αποφασίσανØ
ποτέ για τους καλούς δε νιώθουν µίσος, 1855

στους ταπεινούς µονάχα στέλνουν πόνους.12

ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ Τέκνα της Λήδας και του ∆ία, θα πάψω 

την έχθρα µου για την Ελένη κι ούτε 

την αδελφή µου θα σκοτώσω. Ας πάει 

πίσω στη Σπάρτη, αφού οι θεοί το θέλουν. 1860

Να ξέρετε πως είν’ η αδελφή σας

γεµάτη ευγένεια και φρονιµάδα. 

Να καµαρώνετε για τους καλούς της 

τρόπους, χαρίσµατα που λίγες τα ’χουν.13

ΧΟΡΟΣ Οι γνώµες αλλάζουν ολοένα  1865

των θεών κι απ’ τα ανέλπιστα πλήθος 

ξετελεύουν αυτοί κι όσα πρόσµενες

δε βρίσκουν τη λύση τουςØ όµως 

στ’ αναπάντεχο ο θεός δίνει τέρµα.14

Έτσι τέλειωσε τούτ’ η ιστορία. 1870
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E Ξ O ∆ O Σ
στ. 1865-1870 «^EÏ¤ÓË [...] ‚¤‚ËÎ’ öÍˆ ¯ıÔÓe˜»

1100.. Εννοεί τη Μακρόνησο, το νησί απέναντι απ’ τη νοτιοανατολική ακτή της Aττικής που ονοµαζόταν «Eλένη». Στον Ευριπίδη, το νησί αυτό
ήταν ο πρώτος σταθµός που έκανε ο Ερµής µεταφέροντας την Ελένη και γι’ αυτό πήρε το όνοµά του από εκείνη. Συχνά στις τραγωδίες
του ο Ευριπίδης παραθέτει αιτιολογικούς µύθους, δηλαδή δικαιολογεί µια λατρεία ή µια ονοµασία µε ένα µύθο που επινοεί. Το ίδιο γίνεται και
εδώ, όταν παρουσιάζει τους ∆ιόσκουρους να ερµηνεύουν την ονοµασία του νησιού της Αττικής.

1111.. Τα νησιά των Μακάρων, σύµφωνα µε τη µυθολογία, βρίσκονται στα όρια της γης, στον Ωκεανό, και εκεί κατοικούσαν οι µεγάλοι
ήρωες µετά το θάνατό τους. Tο κλίµα είναι άριστο και οι συνθήκες ζωής παραδείσιες. Στον Όµηρο (δ, 569) ο Μενέλαος θα πήγαινε
στα νησιά των Μακάρων, µόνο και µόνο γιατί ήταν σύζυγος της Ελένης, της κόρης του ∆ία· εδώ διαφαίνεται ίσως µια άλλη αντίληψη:
ο Μενέλαος θα πάει στον αρχαίο αυτόν παράδεισο, για να ανταµειφθεί για τα βάσανα που τράβηξε στη ζωή του.

1122.. Κάποιοι µελετητές εξοβελίζουν το στίχο αυτόν, δηλαδή θεωρούν ότι δεν τον έγραψε ο ίδιος ο ποιητής, αλλά ότι είναι µεταγενέστερη
προσθήκη, αφού ο Ευριπίδης δεν ήθελε να τονίσει εδώ την αντίθεση ευγενείς – άνθρωποι του λαού. Ο ποιητής, σύµφωνα µε αυτούς
τους µελετητές, στους προηγούµενους στίχους (1852-1855) εννοεί ότι οι θεοί δε νιώθουν µίσος για τους καλούς, αφού αυτοί είναι που
τραβούνε τα περισσότερα βάσανα. Έτσι και ο Μενέλαος που ταλαιπωρήθηκε τόσο (πολυπλάνητος) θα πάει στα νησιά των Μακάρων.

1133.. Τέτοιες φράσεις έκαναν κάποιους µελετητές να θεωρήσουν τον Ευριπίδη µισογύνη.
1144.. Με τον ίδιο τρόπο τελειώνουν κι άλλες τέσσερις τραγωδίες του Ευριπίδη, κάτι που κάνει πολλούς να εξοβελίζουν αυτούς τους στίχους. 

H AΝ Τ Ι ∆ Ρ Α Σ Η

Τ Ο Υ ΘΕ Ο Κ Λ Υ Μ Ε Ν Ο Υ

O Ι ΣΤ Ο Χ Α Σ Μ Ο Ι

Τ Ο Υ XΟ Ρ Ο Υ

E•O¢IO A™MA (ÛÙ. 1865-1870)
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Έτσι τελειώνει αυτή η ιστορία

Η παράσταση τελειώνει και τα πρόσωπα φεύγουν από τη σκηνή.

■ Ας προσπαθήσουµε να φανταστούµε αυτή την έξοδο. Οι υποκριτές αποχωρούν, οι γυναίκες του Χορού, το εξόδιο

άσµα...

ñ Ας στρέψουµε το βλέµµα µας και

στους θεατές... Ας προσέξουµε τα

πρόσωπά τους. Με ποια συναισθή-

µατα στέκονται µπροστά στην άδεια

σκηνή;

ñ H µατιά µας ξαναγυρίζει στο σκηνι-

κό χώρο. Ποια αίσθηση µας δη-

µιουργεί τώρα πια...; 

A ™ ° π ¡ √ À ª ∂ £ ∂ ∞ ∆ ∂ ™

■ Στο έργο µας ακούσαµε ως τώρα το λόγο των δύο ηρώων, της µάντισσας, του βασιλιά, των απλών ανθρώπων... Κα-

θώς το έργο τελειώνει, ακούγεται και ο λόγος των θεών, που αναφέρεται στην τύχη όλων των ηρώων του έργου µας.

ñ Ας σταθούµε εδώ και ας προβληµατιστούµε για ένα κρίσιµο ζήτηµα: Ποιος φαίνεται να καθορίζει τελικά τη ζωή

των ανθρώπων;

– Ποια απάντηση προκύπτει από το

λόγο των ∆ιόσκουρων;

– Ο Χορός συµφωνεί στο εξόδιο

άσµα*;

– Το ίδιο το έργο ποια απάντηση δίνει

τελικά; 

– Eσύ, τι σκέφτεσαι; 

Η παράσταση τελείωσε... Μαζί µε τους υπόλοι-

πους θεατές αφήνεις το θέατρο.

Πώς νιώθεις; Τι είναι τώρα πια για σένα αυτή

η περίφηµη κάθαρση*; 

A ™ E ª µ ∞ £ À ¡ √ À ª ∂

H παράσταση τελειώνει

Mετά την παράσταση

H EÏ¤ÓË ÂÓÙÔ‡ÙÔÈ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ È· 
ÌÂ˜ ÛÙËÓ ÂÁÎfiÛÌÈ· Ï‡Ë.
Y¿Ú¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ Ù· ÔÈ‹Ì·Ù·
ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi Û·Ú·ÁÌÔ‡˜
¤Ó· ıÏÈÌÌ¤ÓÔ Ô˘Ú¿ÓÈÔ Úfi‰Ô.

T. ™ÈÓfiÔ˘ÏÔ˜, «EÏ¤ÓË», 9 (·fiÛ·ÛÌ·)
(Afi ÙÔ T. ™ÈÓfiÔ˘ÏÔ˜, ™˘ÏÏÔÁ‹ I, EÚÌ‹˜)
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E ƒ ø ∆ ∏ ™ ∂ π ™
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Πολλές φορές έως τώρα αναφερθήκαµε στους υποκριτές, στο Χορό, στην κίνηση, στη φωνή τους· τους φανταστήκα-

µε, τους είδαµε σε φωτογραφίες από παραστάσεις, τους ακούσαµε να απαγγέλλουν ή να τραγουδούν, µιλήσαµε για

σκηνοθετικές προτάσεις… Αποτολµήστε να δραµατοποιήσετε την έξοδο στην τάξη σας, στο προαύλιο, µε ή χωρίς σκη-

νικά… Εµπρός!  Ο αγγελιαφόρος µπαίνει βιαστικός στη σκηνή…. Καλή επιτυχία.

E ƒ ° ∞ ™ π ∞

Ψηλά, πάνω από τον κόσµο των ανθρώπων, εµφανίζονται οι δυο θεοί…Σας έρχονται στο νου ανάλογες περιπτώσεις

«θεοφάνειας»; Αναζητήστε κάποιες στον Όµηρο, σε ιστορίες από την Αγία Γραφή, λαϊκές παραδόσεις….Ποια αντίλη-

ψη µαρτυρούν για τη σχέση του ανθρώπου µε τους θεούς/το Θεό; 

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

Mένουν ακόµα για παρουσίαση τα θέµατα: αποφθεγµατικές φράσεις και ανθρώπινη επινοητικότητα.

Για τα θέµατα αυτά, αλλά και για τα υπόλοιπα που έχουν ήδη παρουσιαστεί, µπορείτε για την επόµενη φορά να ετοι-

µάσετε σύντοµες εισηγήσεις, ώστε να βοηθήσετε την Aνακεφαλαίωση.

E Ξ O ∆ O Σ
στ. 1653-1870 «^EÏ¤ÓË [...] ‚¤‚ËÎ’ öÍˆ ¯ıÔÓe˜»

1. Ένας Aγγελιαφόρος εµφανίζεται, για να αναγγείλει τα νέα, µόνο που αυτός είναι πιο σύντοµος. Γράψτε τη δική

του αγγελική ρήση σε 10-15 σειρές.

2. Χωρίστε σε επιµέρους ενότητες την αγγελική ρήση µε βάση τα πρόσωπα και τη δράση τους. ∆ώστε δικό σας πλα-

γιότιτλο σε κάθε ενότητα.

3. Η αγγελική ρήση, καθώς µεταφέρει στη σκηνή γεγονότα, πρέπει να είναι παραστατική. Με ποια εκφραστικά µέ-

σα επιτυγχάνεται αυτή η παραστατικότητα;

4. Ποια η λειτουργία της αγγελικής ρήσης στο έργο; 

5. Αποτιµώντας το σχέδιο απόδρασης, πώς θα κρίνατε την Ελένη και το Μενέλαο: δόλιους, επινοητικούς…; Συ-

µπληρώστε χαρακτηρισµούς και δικαιολογήστε τους. 

6. Ας υποθέσουµε ότι τα γεγονότα δεν τα διηγείται ένας Αιγύπτιος ναύτης αλλά ένας Έλληνας, σύντροφος του Με-

νέλαου. Αρχίστε τη διήγηση ως εξής: Όπως µας είχε προστάξει ο βασιλιάς µας, ο Μενέλαος, περιµέναµε στην

ακτή, όταν ξαφνικά βλέπουµε να πλησιάζει αργά µια επιβλητική ποµπή…

7. Σχετικά µε το πρόσωπο που εµποδίζει το Θεοκλύµενο να ξεσπάσει την οργή του στη Θεονόη, υποστηρίζεται ότι είναι:

• ένας Υπηρέτης που εµφανίζεται ξαφνικά στη σκηνή, όταν ο Θεοκλύµενος κινείται απειλητικά προς το παλάτι,

• ο Aγγελιαφόρος,

• η Kορυφαία µαζί µε τις άλλες γυναίκες του Χορού.

Ποια από αυτές τις εκδοχές θα ήταν σκηνικά η πιο εντυπωσιακή; Γιατί;

8. Στο τέλος της τραγωδίας η Ελένη αποκαθίσταται για µία ακόµα φορά: α) από ποιους και µε ποιον τρόπο; β) ποια

αποκατάσταση έχει για σας µεγαλύτερη βαρύτητα και γιατί; 

9. Στο λόγο των ∆ιόσκουρων γίνεται αναφορά σε γεγονότα του παρελθόντος, του παρόντος και του µέλλοντος.

α) Nα επισηµάνετε συνοπτικά αυτά τα γεγονότα κατά χρονική βαθµίδα. β) Eπικεντρώστε την προσοχή σας στα γε-

γονότα που αναφέρονται στο µέλλον. Tι εξυπηρετεί αυτή η αναφορά;

10. Το έργο έχει ολοκληρωθεί… Από το σκηνικό χώρο αποχωρεί ο Χορός τραγουδώντας το εξόδιο άσµα, τον τελευ-

ταίο δηλαδή λόγο που ακούγεται στο δράµα. Προσπαθήστε να γράψετε/δηµιουργήσετε ένα δικό σας εξόδιο άσµα. 


