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EYPIΠIΔH Eλένη

E Ι Σ Α γ ω γ η

E Y P I Π I Δ H  Eλένη 5

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Στην Αθήνα το 412 π.Χ., τη χρονιά που παί-

χτηκε η Eλένη, η κατάσταση ήταν πολύ δύσκολη.
Από το 431 π.Χ. η πόλη βρισκόταν σε πόλεμο με
τη Σπάρτη, το γνωστό Πελοποννησιακό πόλεμο,
με μικρά διαστήματα ειρήνης. H μεγάλη στρατιά,
που είχε στείλει στη Σικελία, είχε καταστραφεί το
413 π.X. και πολλοί Αθηναίοι στρατιώτες είχαν
σκοτωθεί ή αιχμαλωτιστεί. Ο εμπνευστής της εκ-
στρατείας, ο Αλκιβιάδης, κατηγορούμενος για ιε-
ροσυλία, είχε καταφύγει στους Σπαρτιάτες και
τους είχε συμβουλέψει να καταλάβουν τη Δεκέ-
λεια στην Αττική. Οι Σπαρτιάτες πράγματι οχύ-
ρωσαν τη Δεκέλεια, με αποτέλεσμα οι Αθηναίοι
να ζουν υπό διαρκή απειλή. Tο μέλλον φαινόταν
δυσοίωνο.

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ
Οι παλιές αξίες είχαν κλονιστεί και σ’ αυτό

δεν είχε συντελέσει μόνο ο μακροχρόνιος Πελο-
ποννησιακός πόλεμος αλλά και το πνευματικό κί-
νημα των σοφιστών. Οι σοφιστές, άνθρωποι
σοφοί με πρωτότυπη σκέψη, είχαν συρρεύσει από
παντού στην Αθήνα, το πνευματικό κέντρο της
εποχής αυτής· με τη διδασκαλία τους είχαν αμφι-
σβητήσει τις παραδοσιακές αξίες. Οι σοφιστές
έθεταν ερωτήματα όπως:
•     Υπάρχει μία και μόνη αλήθεια, μία πραγματι-

κότητα;
•     Μπορούμε να τη γνωρίσουμε;
•     Μπορεί να υπάρξει ένας ηθικός κώδικας απο-

δεκτός από όλους; 
Τέτοιες όμως σκέψεις έκαναν πολλούς να θεωρή-
σουν τους σοφιστές υπεύθυνους για την παρακμή
της πόλης. Κοντά στις ιδέες των σοφιστών βρί-
σκεται και ο Ευριπίδης: στις τραγωδίες του διατυ-
πώνονται συχνά σκέψεις που απηχούν σοφιστικές
αντιλήψεις.

Αθήνα… 2.500 περίπου χρόνια πριν... Άνοιξη του 412 π.Χ. Το λιμάνι του Πει-

ραιά, παρά τον πόλεμο, είναι γεμάτο ζωή. Πλήθος ανθρώπων από διάφορες

περιοχές καταφθάνει στην Αθήνα.  Έχουν αρχίσει, όπως κάθε χρόνο, τα Μεγάλα

Διονύσια, η λαμπρή γιορτή προς τιμή του θεού του κρασιού, του Διονύσου. Μια

ανάσα χαράς για την πόλη, που ζει εδώ και 19 χρόνια τον Πελοποννησιακό πό-

λεμο, έναν πόλεμο που δε φαίνεται να έχει τελειωμό. Οι Αθηναίοι ακόμη δεν

μπορούν να πιστέψουν ότι η πανίσχυρη στρατιά τους νικήθηκε τελικά στη Σι-

κελία. Αναρωτιούνται τι έφταιξε και ανησυχούν για το μέλλον, ένα μέλλον που

μοιάζει ζοφερό. Οι Σπαρτιάτες έχουν καταλάβει τη Δεκέλεια και απειλούν την

Αττική.

Κι όμως οι Αθηναίοι θα τιμήσουν και πάλι τη γιορτή τους. Με τις πρώτες

ακτίνες του ήλιου οι δρόμοι γεμίζουν. Ξημερώνει η μέρα που αρχίζουν οι δραμα-

τικοί αγώνες. Χιλιάδες θεατές κατευθύνονται προς το θέατρο του Διονύσου,

κάτω από την Ακρόπολη. Ανάμεσά τους ένας έφηβος με τον πατέρα του. Ντυμένοι

με κομψά ρούχα και με στεφάνια στα μαλλιά ανηφορίζουν κι αυτοί. Δείχνουν να

λογομαχούν. Ο έφηβος ανυπομονεί να δει την παράσταση. Ο πατέρας του όμως

δε συμμερίζεται την αδημονία του.

―  Ο Ευριπίδης... Μα τι έχετε πάθει εσείς οι νέοι και σας αρέσει ο Ευριπίδης;,
τον ρωτάει μάλλον περιπαικτικά. Εμένα ποτέ δε με ενθουσίασε.

―   Δεν έχεις δίκιο. Είναι μεγάλο ταλέντο.

―   Σαν να ακούς τους σοφιστές.., λέει ο πατέρας. Τα έργα του είναι γεμάτα από

τις ιδέες τους. Οι σοφιστές βάλανε κι αυτοί το χεράκι τους για την κατρακύλα

της πόλης μας. Κάποτε υπήρχε σεβασμός στους μεγαλύτερους, στους άρ-

χοντες, στις παλιές και μεγάλες οικογένειες. Κι ήρθαν αυτοί...

―   Και μας ξύπνησαν, τον διακόπτει απότομα ο γιος. 

―    Μας έδειξαν ότι πρέπει να εμπιστευόμαστε τη λογική μας· ότι όλοι, φτωχοί και

πλούσιοι, μπορούν να διοικήσουν την πόλη μας, συμπληρώνει ένας που έτυχε

να περπατά δίπλα τους.

―   Ότι δίκιο και άδικο είναι έννοιες σχετικές, τον προλαβαίνει ο πατέρας, ότι

για τίποτε δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι.

―   Μα δεν είναι όλα αβέβαια;, αναρωτιέται ο νέος.

Tα φώτα του θεάτρου ανάβουν. Οι θεατές παίρνουν τις θέσεις τους. Σιγοκουβεντιάζουν
και περιμένουν. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο κουδούνι, σβήνουν τα φώτα. Αρχίζει η παρά-
σταση. Τη στιγμή αυτή κανείς μάλλον θεατής δεν αναρωτιέται πόσο μακρινές είναι
οι ρίζες της παράστασης που ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια του.
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―   Και το χειρότερο, λένε ότι δεν υπάρχουν θεοί, συνεχίζει απτόητος ο πατέρας.

Αυτά δε μας τα λες όμως ε;
―   Όπως πάντα υπερβάλλεις, διαμαρτύρεται ο νεαρός. Μερικοί το παράκαναν,

όχι όμως και όλοι.

―   Καλά...καλά, μουρμουρίζει ο πατέρας κουνώντας συγκαταβατικά το κεφάλι

του. Και τι το σπουδαίο έχει η Ελένη του Ευριπίδη σου που θα δούμε σή-

μερα;
―   Είναι μια άλλη, μια καινούρια Ελένη. Διαφορετική από αυτήν που ξέρουμε από

τον Όμηρο. Η Ελένη του Ευριπίδη δεν ερωτεύτηκε ποτέ τον Πάρη, δεν άφησε

ποτέ τον άντρα της, δεν πήγε ποτέ στην Τροία, σπεύδει να του εξηγήσει ο

γιος του. 

―   Κάτι μου θυμίζει αυτή η ιστορία. Α ναι… την Παλινωδία του Στησίχορου.

―   Ακριβώς. Στην Τροία στείλανε οι θεοί ένα είδωλο της Ελένης, ενώ η ίδια βρέ-

θηκε στην Αίγυπτο, στον Πρωτέα, του εξηγεί ο νεαρός και αρχίζει να του λέει

με ενθουσιασμό όσα άκουσε την προηγούμενη μέρα στον προάγωνα. ... Η

Ελένη λοιπόν είναι στην Αίγυπτο, ο Πρωτέας όμως πεθαίνει κι ο γιος του, ο

Θεοκλύμενος, θέλει να την πάρει γυναίκα του, αυτή όμως αντιστέκεται…

―   Η Ελένη αντιστέκεται! τον κόβει έκπληκτος ο πατέρας του. Πιστή στον άντρα

της! Αυτό πράγματι είναι κάτι καινούριο. Παράξενη υπόθεση! Σαν κωμωδία

μου μοιάζει.

Πατέρας και γιος φτάνουν στην είσοδο του θεάτρου συζητώντας. Μπαίνουν

στο θέατρο και αναζητούν μια καλή θέση. Δεν είναι κι εύκολο. Αρκετοί είναι οι

θεατές που ήρθαν νύχτα, πριν ακόμη ξημερώσει, για να πιάσουν θέση. Και τώρα

περιμένουν… Συνωστισμός, θόρυβος, καβγαδάκια, σπρωξίματα αλλά και ευθυμία.

Οι θεατές έχουν πια πάρει τις θέσεις τους. Ανυπομονούν να δουν αυτή την

«καινούρια» Ελένη του Ευριπίδη. Αναρωτιούνται αν θα τους αρέσει, αν θα αγγίξει

τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους. Το έργο αναφέρεται στον Τρωικό

πόλεμο. Τι θα πει όμως για το δικό τους πόλεμο; Κάποια λόγια παρηγοριάς; Ο

Ευριπίδης ήταν αυτός που με τις Τρωάδες τούς είχε προειδοποιήσει λίγα χρόνια

πριν για τα δεινά του πολέμου. Τώρα;
Στο σκηνικό χώρο όλα φαίνονται ήρεμα. Πίσω όμως από το σκηνικό οικοδό-

μημα η ένταση είναι ολοφάνερη. Ρυθμίζονται και οι τελευταίες λεπτομέρειες. Οι

υποκριτές φορούν τη σκευή τους, βάζουν στη σειρά τα κοστούμια τους, ακουμπούν

με προσοχή τα προσωπεία τους, περνούν για μια τελευταία φορά τα λόγια τους.

Οι πολίτες που υποδύονται τις γυναίκες του Χορού κάνουν κάποιες ακόμη δοκι-

μές. Ο ποιητής και σκηνοθέτης της παράστασης δίνει τις τελευταίες συμβουλές.

Ανέτειλε πια για τα καλά. Εμφανίζεται ο κήρυκας, για να αναγγείλει...

―   Σςς! Θα αρχίσει η θυσία, λέει ο πατέρας με αυστηρό ύφος. Ώρα προσευχής

τώρα! Ας σηκωθούμε να προσευχηθούμε στο Διόνυσο. Και πρόσεξε τα μαξι-

λαράκια μας και το καλάθι με τα φαγητά και το κρασί!

―   Σςς! Ησυχία! Η θυσία αρχίζει, φωνάζουν κάποιοι. 

Τα μουρμουρητά σταματούν. Ησυχία...

η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚη ΚΑΙ η «ΚΑΙΝη» ΕΛΕΝη
ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔη

Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα αμφιβήτησης γράφει
ο Ευριπίδης την Ελένη. Σύμφωνα με την παράδοση
η Ελένη, η γυναίκα του Μενέλαου, του βασιλιά της
Σπάρτης, ήταν περίφημη για την ομορφιά της. Ο
Πάρης, ο γιος του βασιλιά της Τροίας Πρίαμου, με τη
βοήθεια της Αφροδίτης, την απήγαγε και την οδή-
γησε στην Τροία. Οι Έλληνες με επικεφαλής τον Αγα-
μέμνονα και το Μενέλαο εκστράτευσαν εναντίον της
Τροίας και έπειτα από ένα δεκαετή πόλεμο κατέλα-
βαν την πόλη. Η Ελένη ταυτίστηκε με τον καταστρο-
φικό πόλεμο και παρουσιάζεται συχνά ως υπαίτια για
το θάνατο πολλών ανθρώπων.

Υπήρχε όμως και μια άλλη παράδοση λιγότερο
γνωστή. Ο Στησίχορος, για παράδειγμα, ο λυρικός
ποιητής, παρουσίασε μια άλλη εκδοχή στο ποίημά
του Παλινωδία : η Ελένη δεν πήγε ποτέ στην Τροία
με τον Πάρη· οι θεοί την πήγαν στην Αίγυπτο, ενώ
στη θέση της έπλασαν ένα είδωλο, που ο Πάρης απή-
γαγε νομίζοντας ότι είναι η Ελένη. Οι Έλληνες λοι-
πόν και οι Τρώες πολεμούσαν για δέκα χρόνια όχι για
την πραγματική Ελένη, αλλά για το είδωλό της.

Το μύθο αυτόν αξιοποιεί και ο Ευριπίδης στην
τραγωδία του Eλένη. 

Ελένη, λεπτομέρεια 
από παράσταση μελανόμορφου
κρατήρα (6ος αι. π.Χ.)

η ΠΑΡΑΣΤΑΣη ΤηΣ ΕΛΕΝΗΣ
Από την τριλογία του Ευριπίδη, που παρουσιά-

στηκε στα Διονύσια την άνοιξη του 412 π.X., μόνο η
Ελένη σώθηκε. Πώς να κρίθηκε άραγε; 

Το θέατρο του Διονύσου
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Αιώνες μετά...Σουρουπώνει...Ένας δεκαπεντάχρονος νέος ανηφορίζει προς το θέατρο της Επιδαύρου.
Θα παρακολουθήσει για πρώτη φορά παράσταση τραγωδίας. Την Ελένη του Ευριπίδη. Πώς θα είναι
άραγε; Για το θέατρο γενικά ξέρει λίγα πράγματα. Κυρίως από παραστάσεις παιδικού θεάτρου. Για την
Ελένη κάτι ξέρει από τη μυθολογία και τα έπη του Oμήρου. Τον Ευριπίδη; Ακουστά τον έχει.

Γύρω του άντρες και γυναίκες, Έλληνες και ξένοι. Χιλιάδες χρόνια μετά έχουν έρθει και αυτοί να
δουν το ίδιο έργο. Γιατί; Θα μπορέσει άραγε να τους αγγίξει ένα έργο που γράφτηκε πριν από αιώνες;
Γιατί άραγε παίζονται ακόμη τραγωδίες και μάλιστα με τέτοια επιτυχία;

Ανεβαίνει κιόλας τα σκαλιά του αρχαίου θεάτρου. Άβολα που του φαίνονται τα καθίσματα! Nιώθει
κάπως παράξενα...Τόσους αιώνες τα ίδια καθίσματα! Αλλά πόσο διαφορετικοί οι θεατές! Κάθεται ψηλά,
για να βλέπει τα πάντα. Εξάλλου, έχει ακούσει τόσο πολλά για την ακουστική του θεάτρου! Ανοίγει το
Πρόγραμμα για να πάρει μια πρώτη ιδέα. Σταματάει στη δεύτερη σελίδα…

YΠOΘEΣH
[O Ευριπίδης όμως λέει] ότι η πραγματική Ελένη
δεν ήρθε καθόλου στην Τροία, αλλά το είδωλό της.
O Ερμής την άρπαξε σύμφωνα με τη βούληση της
Ήρας και την έδωσε στον Πρωτέα, το βασιλιά της
Αιγύπτου, για να την προστατεύει. Όταν όμως
αυτός πέθανε, ο γιος του ο Θεοκλύμενος προσπα-
θούσε να την κάνει γυναίκα του κι αυτή κατέφυγε
σαν ικέτισσα στον τάφο του Πρωτέα. Παρουσιάζε-
ται λοιπόν σ’ αυτήν ο Μενέλαος. Έχει χάσει στη
θάλασσα τα πλοία του και προσπαθεί να διασώσει
τους λίγους συντρόφους του που κρύβονται σε μια
σπηλιά. Αφού λοιπόν ο Mενέλαος και η Eλένη συ-
νεννοήθηκαν μεταξύ τους κι έστησαν ένα δόλιο
σχέδιο, εξαπάτησαν το Θεοκλύμενο και μπήκαν οι
ίδιοι σε πλοίο, για να κάνουν δήθεν θυσία στη θά-
λασσα τιμώντας το νεκρό Μενέλαο. Τελικά σώθη-
καν και γύρισαν πίσω στην πατρίδα τους. (Aπόσπασμα

από την «Yπόθεση», όπως έχει παραδοθεί στα χειρόγραφα, μτφρ.

Ν. Δεσύπρης)

E Λ E N H : T P A Γ Ω Δ I A ;
Όσοι μελέτησαν το έργο αυτό του Ευριπίδη προ-
βληματίστηκαν:
    Κάποιοι είδαν τους βασικούς ήρωες σαν πρό-

σωπα τραγικά, που συγκρούονται με δυνάμεις
υπέρτερες και προσπαθούν να επιβιώσουν.
Έτσι θεώρησαν το έργο τραγωδία, που έχει
πολλές «περιπέτειες» (απότομες αλλαγές) και
«αναγνώριση» (μετάβαση από την άγνοια στη
γνώση), κινεί τον «έλεο» και το «φόβο» των
θεα τών και τους οδηγεί στην «κάθαρση».

    Άλλοι πάλι θεώρησαν κάποια στοιχεία του
έργου κωμικά, όπως π.χ. την αφέλεια του βα-
σιλιά της Αιγύπτου, του Θεοκλύμενου, και την
εξαπάτησή του και μίλησαν για τραγικωμω-
δία. 

    Υπήρξαν και κάποιοι μελετητές που μίλησαν
για ρομαντικό δράμα, δίνοντας έμφαση
στην αναγνώριση των δύο χαμένων συζύγων,
στους όρκους που δίνουν ο ένας στον άλλο και
στην περιπέτεια της απόδρασης. 

Tα φώτα σβήνουν. Τι θα παρακολουθήσει τελικά; Το Πρόγραμμα τον μπέρδεψε. Αυτός ήρθε για τραγωδία. Απόλυτο σκο-
τάδι. Απόλυτη ησυχία. Ένας προβολέας ανάβει και εστιάζει στο κέντρο της ορχήστρας... Η παράσταση αρχίζει...

TA ΠPOΣΩΠA TOY ΔPAMATOΣ
ΕΛΕΝΗ                     Σύζυγος του Μενέλαου
ΤΕΥΚΡOΣ                 Tρωικός ήρωας, αδελφός του Αίαντα του Τελαμώνιου 
ΧOΡOΣ                      Ελληνίδες αιχμάλωτες, ακόλουθες της Ελένης
ΜΕΝΕΛΑOΣ              Βασιλιάς της Σπάρτης, αδελφός του Αγαμέμνονα
ΓΕΡOΝΤΙΣΣΑ            Υπηρέτρια στο παλάτι του Θεοκλύμενου
ΑΓΓΕΛΙΑΦOΡOΣ Ά  Έλληνας σύντροφος του Μενέλαου
ΘΕOΝOΗ                   Μάντισσα, αδελφή του Θεοκλύμενου
ΘΕOΚΛΥΜΕΝOΣ      Γιος του Πρωτέα, βασιλιάς της Αιγύπτου
ΑΓΓΕΛΙΑΦOΡOΣ Β́  Αιγύπτιος ναύτης
ΥΠΗΡΕΤΗΣ              Yπηρέτης της Θεονόης
ΔΙOΣΚOΥΡOΙ            Κάστορας και Πολυδεύκης, αδελφοί της Ελένης 
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8 E Y P I Π I Δ H  Eλένη

E I Σ A Γ Ω Γ H

EYPIΠIΔHΣ, AΘHNAIOΣ

Γέρασε ανάμεσα στη φωτιά της Τροίας
και στα λατομεία της Σικελίας.

Του άρεσαν οι σπηλιές στην αμμουδιά κι οι ζωγραφιές 
της θάλασσας.
Είδε τις φλέβες των ανθρώπων 
σαν ένα δίχτυ θεών, όπου μας πιάνουν σαν τ’ αγρίμια·
προσπάθησε να το τρυπήσει.
Ήταν στρυφνός, οι φίλοι του ήταν λίγοι·
ήρθε ο καιρός και τον σπαράξαν τα σκυλιά.

Γ. Σεφέρης, «Ημερολόγιο Kαταστρώματος, Γ»
(Aπό το Γ. Σεφέρης, Ποιήματα, Ίκαρος) Ευριπίδης

ΠAPAΣTAΣIOΛOΓIA

ΘEATPIKOΣ OPΓANIΣMOΣ       ETOΣ         ΣKHNOΘEΣIA         ΠPΩTAΓΩNIΣTEΣ
                                                                                                                                [Eλένη – Mενέλαος – Θεοκλύμενος]

EΘNIKO ΘEATPO                                    1962                 T. MOYZENIΔHΣ              A. ΣYNOΔINOY – Θ. KΩTΣOΠOYΛOΣ
                                                                    (και 1963)                                                    Γ. MΠINIAPHΣ

OMIΛOΣ APXAIAΣ TPAΓΩΔIAΣ           1963                 Γ. ΓEΩPΓIAΔHΣ               K. ΠAΠA
«ΔIONYΣOΣ»

EΛΛHNIKH ΣKHNH                               1966                 Γ. ΘEOΔOΣIAΔHΣ            A. ΣYNOΔINOY – Θ. KΩTΣOΠOYΛOΣ
ANNAΣ ΣYNOΔINOY                                                                                                   Λ. KAΛΛEPΓHΣ

EΘNIKO ΘEATPO                                   1977                 A. ΣOΛOMOΣ                    A. ΣYNOΔINOY – B. KANAKHΣ
                                                                                                                                         Γ. MΠINIAPHΣ

ETAIPEIA KAΛΛITEXNIKΩN               1981                 Π. ΠAΠAΪΩANNOY         E. BOZIKIAΔOY – K. KOΣMOΠOY-
EKΔHΛΩΣEΩN «ΘYMEΛH»                   (και 1982,                                                     ΠOYΛOΣ (T. MΠOIKAΛAΣ)
EΛΛHΣ BOZIKIAΔOY                             1990)                                                            B. BOYΓIOYKΛHΣ (Σ. MEPΓIANOΣ)

KPATIKO ΘEATPO                                 1982                 A. BOYTΣINAΣ                 A. ΛAΔIKOY – Δ. KAPEΛΛHΣ
BOPEIOY EΛΛAΔOΣ                               (και 1983,                                                    Λ. BAΓIAΣ
                                                                    1985, 1986)

ΘEATPIKH ΣKHNH                                1989                 A. MIXOΠOYΛOΣ             X. MΠPABOY– A. MΠOYKAΛHΣ
                                                                                                                                         – A. MAYPAKHΣ

ΠNEYMATIKO KENTPO                        1990                 A. MIXOΠOYΛOΣ             K. ΣOΦIAΔOY/K. BAPAΛEΞH/
ΔHMOY ΠEPIΣTEPIOY                                                                                                E. METAΞA – Σ. AΘANAΣOΠOYΛOΣ
                                                                                                                                         Φ. MΠOYPMΠOΣ

ΘEATPIKOΣ OPΓANIΣMOΣ                   1993                 N. XAPAΛAMΠOYΣ        T. ΓAΪTANOΠOYΛOY
KYΠPOY                                                                                                                        

ΘEATPO TOY NOTOY                            1996                 Γ. XOYBAPΔAΣ                K. KAPAMΠETH – Λ. BOΓIATZHΣ
                                                                                                                                         A. ΛEMΠEΣOΠOYΛOΣ

AMΦIΘEATPO                                         1999                 Σ. EYAΓΓEΛATOΣ           Λ. TAΣOΠOYΛOY – Σ. MABIΔHΣ
                                                                                                                                         K. AΘANAΣOΠOYΛOΣ

ETAIPEIA ΘEATPOY                              2004                 A. MIXOΠOYΛOΣ             K. ΛAΔOΠOYΛOY –
«H AΛΛH ΠΛEYPA»                                                                                                    Π. EMMANOYHΛIΔHΣ – B. MHΛIOΣ
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ΠPOΛOΓOΣ
EYPIΠIΔH Eλένη

στ. 1-191

Θέατρο
Θεατές
Yποκριτής

H Eλένη και το είδωλό της

«Καὶ δοκεῖ μ’ ἔχειν, κενὴν δόκησιν, οὐκ ἔχων»
(στ. 35-36, μτφρ. στ. 42-43)

   Θ E M A T A

l   H «καινή» Eλένη του Eυριπίδη

l   H τραγική θέση των ηρώων

l   Tο «είναι» και το «φαίνεσθαι»

l   Oι νικητές: θύματα του πολέμου

   Π Λ O K H

n H προϊστορία της δράσης

n Tο παρόν της Eλένης

n O ερχομός του Tεύκρου

n Tα νέα από την Eλλάδα 

και την Tροία

Π P O Λ O Γ O Σ

              1η  ΣKHNH                      2η  ΣKHNH

                    1-82                                           83-191

                  Eλένη                                  Tεύκρος – Eλένη
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ΠPOΛOΓOΣ  
στ. 1-82          «Καὶ δοκεῖ μ’ ἔχειν, κενὴν δόκησιν, οὐκ ἔχων»

10 E Y P I Π I Δ H  Eλένη

  O TOποσ

  κα ι ο ι Aνθρωπο ι

 Πού βρίσκεται η Eλένη;

 Ποιοι είναι οι άρχοντες 

του τόπου;

  H Tαυτοτητα

  τησ Hρω ιδασ

 Ποια είναι η καταγωγή της;

1.     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.

2.     Ο Ευριπίδης ακολουθεί τη θεωρία του φιλόσοφου Αναξαγόρα, ότι οι πλημμύρες του Νείλου οφείλονται στην τήξη του χιο νιού στα βουνά,

νότια της Aιγύπτου, το καλοκαίρι.

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

σιλιά.

4.     H Φάρος είναι ένα νησί που βρίσκεται κοντά στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.

5.     Nηρηίδες : θεότητες της θάλασσας. Πατέρας τους ήταν ο Nηρέας, θεός με μαντικές ικανότητες.

6.     Θεοκλύμενος = αυτός που σέβεται στη ζωή του τους θεούς (σύμφωνα με την ετυμολογία της λέξης: θεὸς + κλύω = ακούω) ή αυτός που έγινε

ονομαστός από θεϊκή εύνοια (σύμφωνα με την ετυμολογία: θεὸς + κλύμενος = διάσημος). Υποστηρίζεται από κάποιους μελετητές 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.

7.     Eίναι το χαϊδευτικό όνομα της Εἰδοθέας. Eιδοθέα σημαίνει είτε αυτή που έχει τη μορφή μιας θεάς (στα αρχαία εἶδος = μορφή), άρα και την

ομορφιά της, είτε αυτή που γνωρίζει τα θεϊκά πράγματα (ἡ τὰ θεῖα εἰδυῖα).

8.     Θεονόη (θεὸς+νοῦς) = αυτή που καταλαβαίνει τα θεία.

9.     H Ελένη, και μέσα από τα λόγια της ο Eυριπίδης, αμφισβητεί τη μυθολογική παράδοση σχετικά με την καταγωγή της.

10.    Yπάρχουν διαφορετικές εκδοχές για την προέλευση του ονόματος Eλένη. Δύο από αυτές είναι: α) από τη ρίζα ελ – του ρήματος αἱρῶ =

κυριεύω, καταστρέφω, β) από το ουσιαστικό ἑλένη ή ἑλάνη = λαμπάδα, οπότε το Eλένη θα σήμαινε φως, λάμψη.

Να ο Νείλος1 με τις όμορφες νεράιδες,
που αυτός κι όχι βροχή του Δία 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 ήταν˙
στην ώρα όμως σαν έφτασε για γάμο, 
την είπαν Θεονόη,8 γιατί τα θεία, 15
μελλούμενα και τωρινά, τα ήξερε όλα˙ 
μια τέτοια έλαβε χάρη απ’ το Νηρέα 
τον πρόγονό της. Ο δικός μου τόπος 
η ξακουστή ’ναι Σπάρτη και πατέρας 
ο Τυνδάρεως˙ μια φήμη ωστόσο λέει 20
πως παίρνοντας ο Δίας 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

Σ χ Ο Λ Ι Α

1η ΣKHNH (στ. 1-82)

21-0131_DRAMAT_POIHSH_EYRIP_Layout 1  1/8/13  1:05 PM  Page 10



E Y P I Π I Δ H  Eλένη 11

H Eλένη και το είδωλό της

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

του Διονύσου, για να παρακολουθήσουν την Ελένη του Ευριπίδη. Πε-

ριμένουν γεμάτοι προσμονή. Η φήμη που απλώθηκε στην πόλη από

όλους όσοι παρακολούθησαν τον προάγωνα* είναι πως θα βρεθούν

μπροστά σε μια διαφορετική Ελένη. 

Το μουρμουρητό καταλαγιάζει…

n 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 Σ γ Ι Ν Ο Υ Μ Ε θ Ε Α Τ Ε Σ

n   Βρισκόμαστε στο πρώτο μέρος του Προλόγου. Ο Πρόλογος* αποτελεί ένα, το πρώτο, από τα κατὰ ποσὸν μέρη* της τραγωδίας

και εισάγει το θεατή στο έργο.

      •   Aς διερευνήσουμε τη λειτουργία του ως προς την ενημέρωση του θεατή για:
             α) την προϊστορία της δράσης, β) τον τόπο, γ) τα πρόσωπα.

n   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». 

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

ονομάτων τους;

A Σ E Μ β Α θ Υ Ν Ο Υ Μ Ε

ΜΗΔ.   Την ακούς;
ΠΑρ.     Ποια;
ΜΗΔ.   Την ευτυχία. Αλητεύει.
ΠΑρ.     Τραγουδάνε στο χωριό. Μπορεί να ’χουνε γιορτή στα

σπίτια τους, σήμερα.
ΜΗΔ.   Μισώ τις γιορτές τους. Μισώ τη χαρά τους.
ΠΑρ.     Δεν είμαστ’ από δω. (Μικρή σιγή) Στα δικά μας τα μέρη,

γιορτάζουμε νωρίτερα. […] Τι όμορφα που είν’ τα παλι-
κάρια της Κολχίδας όταν παλεύουν!

ΜΗΔ.   Σώπα. […]

ΠΑρ.     Α! εγώ είμαι γριά κι είναι πολύ μακρύς ο δρόμος… γιατί;
γιατί φύγαμε, Μήδεια; 

ΜΗΔ.   (Κραυγάζει) Φύγαμε, γιατί αγαπούσα τον ιάσονα, γιατί
για χάρη του έκλεψα τον πατέρα μου, γιατί για χάρη του
σκότωσα τον αδερφό μου! Σώπα καλή γυναίκα, σώπα!
νομίζεις πως είν’ωραίο να λέμε πάντα τα ίδια;

ΠΑρ.     Ζούσες σ’ ένα ολόχρυσο παλάτι και τώρα καθόμαστ’
εδώ, γερμένες στο χώμα σα δυο ζητιάνες, μπρος σ’ αυτή
τη φωτιά που σβήνει διαρκώς.

Z. Ανούιγ, Μήδεια (μτφρ. Φ. Kονδύλης) 
(Aπό το Z. Ανούιγ, Μήδεια – Iεζάβελ, Bιβλιοπωλείον «Δωδώνη»)

ΠΑ ΡΑ Λ Λ ηΛΟ K Ε Ι Μ Ε Ν Ο 1

Πριν από την παράσταση

H παράσταση αρχίζει

Ο  Π ρ Ο λ Ο γ Ο Σ E ν Ο Σ Σ Υ γ Χ ρ Ο ν Ο Υ Θ Ε Α Τ ρ ι Κ Ο Υ E ρ γ Ο Υ

Με το άνοιγμα της αυλαίας, βρίσκονται στη σκηνή η Μήδεια κι η Παραμάνα ακουμπισμένες καταγής, μπροστά σε μια χειράμαξα-σπίτι. 
Από μακριά, ανεπαίσθητες μουσικές και τραγούδια. Κι οι δυο τους ακούνε.

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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ΠPOΛOΓOΣ  
στ. 1-82          «Καὶ δοκεῖ μ’ ἔχειν, κενὴν δόκησιν, οὐκ ἔχων»

12 E Y P I Π I Δ H  Eλένη

Tα βάσανά μου θα σας ιστορήσω.
Oι τρεις θεές, η Κύπριδα11 κι η Ήρα
κι η Αθηνά, του Δία 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 Δία16 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 Δίας– 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 Bασανα

τησ Eλενησ

  σ το παρελθον

 Πώς άρχισαν 

τα βάσανά της;

 Πώς αντέδρασε η Ήρα

στην κρίση του Πάρη;

 Πώς βρέθηκε η Eλένη 

στην Aίγυπτο;

11.    Κύπριδα ονομάζεται η Aφροδίτη, θεά της ομορφιάς, επειδή σύμφωνα με την παράδοση αναδύθηκε από τη θάλασσα της Κύπρου.

12.    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.

13.    H Ελένη εμφανίζεται εδώ σαν ένα απλό πιόνι στα σχέδια της θεάς. Στη συνέχεια εκφράζει απέχθεια για την ομορφιά της, καθώς θεωρεί

ότι στην περίπτωσή της το χαρακτηριστικό αυτό προκαλεί δυστυχία.

14.    λογιέται = θεωρείται.

15.    Στο πρωτότυπο κενὴ δόκησις (< δοκεῖ = φαίνεται): εικασία, γνώμη, φαντασία.

16.    H δυστυχία της Ελένης δεν οφείλεται μόνο στην οργή της Ήρας, αλλά συνέβαλαν και τα σχέδια του Δία.

17.    Εννοεί τον Αχιλλέα.

18.    Eδώ γίνεται μια διάκριση ανάμεσα στην αιτία και την πρόφαση του πολέμου: η Ελένη είναι μόνο η πρόφαση, ενώ πραγματική αιτία είναι

το σχέδιο του Δία.

Σ χ Ο Λ Ι Α
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E Y P I Π I Δ H  Eλένη 13

H Eλένη και το είδωλό της

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

καλείται να αποδώσει έναν εκτενή μονόλογο, που θεω ρείται στατικός

και αντιθεατρικός, εφόσον χαρακτηριστικό γνώρισμα κάθε θεατρικού

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

από τον Αριστοτέλη: δρώντων καὶ οὐ δι’ ἀπαγγελίας). 

      •   Με ποιους τρόπους φαντάζεσαι ότι ο υποκριτής θα προσπαθούσε

να κινήσει το ενδιαφέρον των θεατών;

A Σ γ Ι Ν Ο Υ Μ Ε θ Ε Α Τ Ε Σ

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

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

τραγική παραίτηση;
      •   Ως θεατής/αναγνώστης της τραγωδίας πώς αισθάνεται κανείς ακού-

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

μαζε ἔλεο* και φόβο;*

n   Την εποχή του Ευριπίδη οι άνθρωποι, ζώντας σε καιρούς αναστάτωσης και

πολέμου, μεταβολών αιφνίδιων και απρόσμενων, αισθάνονται ότι δεν ελέγ-

χουν τη μοίρα τους, δεν επικρατεί πάντα το δίκαιο, δεν αμείβονται πάντα

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

όπως αρχίζει σιγά σιγά να τη στήνει ο τραγικός ποιητής;
      •   Θα μπορούσε μια τέτοια αντίληψη να μας συγκινήσει ακόμα και σή-

μερα;

A Σ E Μ β Α θ Υ Ν Ο Υ Μ Ε

ΑνΤρΟΜΑΧΗ. Ω του Τυνδάρεου
βλαστάρι, κόρη εσύ του Δία δεν είσαι,
από πολλούς θα φύτρωσες πατέρες,
απ’ τον Αλάστορα,1 ύστερ’ απ’ το Φθόνο,
το Φόνο και το Θάνατο κι απ’ όσα
η γη θρέφει κακά. δε θα πιστέψω

ποτέ πως σ’ έχει κάμει ο Δίας, εσένα,
λάμια τόσων Ελλήνων και βαρβάρων.
Α να χαθείς! Απ’ τα όμορφά σου μάτια
βγήκε η φριχτή καταστροφή, η ρημάχτρα
των ξακουσμένων κάμπων της Φρυγίας.

Ευριπίδης, Τρωαδίτισσες, στ. 766-773
(μτφρ. Θ. Σταύρου)

(Aπό το Tραγωδίες του Eυριπίδη, 
Bιβλιοπωλείον της «Eστίας»)

ΠΑ ΡΑ Λ Λ ηΛΟ K Ε Ι Μ Ε Ν Ο 2

1.  Αλάστορας: δαίμονας της εκδίκησης, εκδικητής

H  E ν Ο Χ Η E λ Ε ν Η

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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ΠPOΛOΓOΣ  
στ. 1-82          «Καὶ δοκεῖ μ’ ἔχειν, κενὴν δόκησιν, οὐκ ἔχων»

14 E Y P I Π I Δ H  Eλένη

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 είπε˙21 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 μιλούσε˙ 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 Bασανα

τησ Eλενησ

στο παρον

 Σε ποια κατάσταση 

βρίσκεται τώρα η Eλένη;

 Ποια είναι η μοναδική της

ελπίδα;

 Tι απειλεί τώρα την Eλένη

και πώς εκείνη 

το αντιμετωπίζει;

19.    Ποτάμι κοντά στην Τροία.

20.   Oι κατάρες προς την Eλένη αποτελούν κοινό τόπο στην αρχαία ελληνική γραμματεία, ένα δηλαδή μοτίβο επαναλαμβανόμενο.

21.    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.

22.   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.

Σ χ Ο Λ Ι Α
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