EYPI¶I¢H

Eλένη

E¶I¶APO¢O™ - B’ E¶EI™O¢IO
στ. 576-1219

Aπό την αναγνώριση στο σχέδιο απόδρασης
«Oé‰Â›˜ ÔÙ’ ËéÙ‡¯ËÛÂÓ öÎ‰ÈÎÔ˜ ÁÂÁg˜, âÓ Ùˇá ‰ÈÎ·›ˇˆ ‰’ âÏ›‰Â˜ ÛˆÙËÚ›·˜»
(στ. 1030-1031, µτφρ. στ. 1138-1139)

ΘEMATA

ΠΛOKH

■ H αναγνώριση των δύο συζύγων

●

Eίναι – Φαίνεσθαι

■ H αναζήτηση της σωτηρίας

●

Tο απροσδόκητο

■ Tο δίληµµα και η απόφαση

●

Θεοί – Tύχη – Άνθρωπος

●

H δικαιοσύνη και η ευσέβεια

●

O δόλος ως µέσο σωτηρίας

της Θεονόης
■ Tο σχέδιο απόδρασης

H αναγνώριση,
Eλένη – Mενέλαος
(Λ. Tασοπούλου –
K. Aθανασόπουλος,
Aµφιθέατρο, 1999,
σκην. Σ. Eυαγγελάτος)

EΠIΠAPO∆OΣ

B΄ EΠEIΣO∆IO

576-587

1η ΣKHNH
588-658

2η ΣKHNH
659-840

3η ΣKHNH
841-941

Xορός

Eλένη – Mενέλαος

Aγγελιαφόρος – Mενέλαος, Eλένη – Mενέλαος,
Eλένη – Xορός
Xορός

4η ΣKHNH
942-1139

5η ΣKHNH
1140-1219

Θεονόη – Eλένη,
Mενέλαος – Xορός

Eλένη – Mενέλαος

B΄ EΠEIΣO∆IO
στ. 576-658

«Oé‰Â›˜ ÔÙ’ ËéÙ‡¯ËÛÂÓ öÎ‰ÈÎÔ˜ ÁÂÁg˜, âÓ Ùˇá ‰ÈÎ·›ˇˆ ‰’ âÏ›‰Â˜ ÛˆÙËÚ›·˜»

E¶I¶APO¢O™ (ÛÙ. 576-587)
ΧΟΡΟΣ

1Ë ™KHNH (ÛÙ. 588-658)
ΕΛΕΝΗ

ΜΕΝΕΛΑΟΣ

ΕΛE.

MEN.
ΕΛE.

™Ã√§π∞

50

Άκουσα τη µάντισσα που µέσα
στο παλάτι ξάστερα το είπεØ
ο Μενέλαος δεν επήγε
στον τρισκότεινο τον Άδη,
δεν τον σκέπασεν ο τάφος,
µα στο πέλαο παραδέρνει
και δεν έφτασεν ακόµη
στα λιµάνια της πατρίδαςØ
ο βαριόµοιρος πλανιέται χωρίς φίλους
από τότε που άφησε την Τροία
και γυρνάει µε το καράβι
δώθε κείθε σ’ ακρογιάλια ξένα.
Πάλι ξανάρχοµαι στον τάφο ετούτον,1
αφού απ’ τη Θεονόη που τα πάντα
γνωρίζει, πήρα ευχάριστες ειδήσειςØ
ο άντρας µου είναι ζωντανός, βλέπει τον ήλιο,
στα πέλαα βασανίζεται γυρνώντας
µε το καράβι εδώ κι εκεί, µα θα ’ρθει
µόλις οι παιδεµοί του τελειώσουν. Ένα
δεν είπε µόνο, αν, όταν φτάσει,
θα σωθεί κιόλας. Στην πολλή χαρά µου
λησµόνησα καθάρια να ρωτήσω,
σαν άκουσα πως γλίτωσε. Τριγύρω
στη χώρα λέει πως έχει ναυαγήσει
µε λιγοστούς συντρόφους. Πότε θα ’ρθεις,
που τόσο λαχταρώ να σ’ αντικρίσω;
Άα, ποιος είναι αυτός; Ο ανόσιος του Πρωτέα
γιος µηχανεύεται για µε παγίδες;
Σα γρήγορο πουλάρι ή σα Μαινάδα
δεν πάω στο µνήµα;2 Μ’ όψη αγριεµένη
κάποιος µε κυνηγά για να µε πιάσει.
Εσύ που φοβισµένη ορµάς απάνω
στου τάφου τα σκαλιά και στο βωµό τουØ3
µη φεύγεις, στάσουØ ως είδα τη θωριά σου,
σάστισα και βουβός έχω αποµείνει.4
Ασέβεια, γυναίκεςØ µ’ εµποδίζει
να πάω στο µνήµα αυτός και πιάνοντάς µε,5
στο βασιλιά γυρεύει να µε δώσει,
για να µε παντρευτεί κι ας µην τον στέργω.
∆ε βοηθάω κακούς ούτε είµαι κλέφτης.
Όµως η φορεσιά σου έτσι σε δείχνει.6

H EΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΤΟΥ XΟΡΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ EΛΕΝΗΣ
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◗

Tι πληροφορήθηκε
ο Xορός από τη Θεονόη;

◗

Ποια νέα πληροφορία
ανακοινώνει η Eλένη;

◗

Tι αγνοεί ακόµη η Eλένη
και γιατί;
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H EΜΦΑΝΙΣΗ
MΕΝΕΛΑΟΥ

ΤΟΥ
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◗

Πώς αντιδρά η Eλένη;

◗

Ποια η αντίδραση
του Mενέλαου,
όταν βλέπει την Eλένη;
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Eπανερχόµαστε λοιπόν στην κατάσταση που υπήρχε πριν από τον ερχοµό του Tεύκρου.
Εδώ η Ελένη εννοεί ότι πρέπει να πάει γρήγορα στο µνήµα, µε τη σβελτάδα µιας Μαινάδας, πριν την προλάβει ο Μενέλαος.
Το ταφικό οικοδόµηµα χρησίµευε συγχρόνως και ως βωµός. Άρα στον Πρωτέα προσφέρονταν θυσίες και τον τιµούσαν ως θεό.
Ο Μενέλαος «αναγνωρίζει» την Ελένη, γι’ αυτό τα χάνει.
Ο Μενέλαος δεν πιάνει την Ελένη. Tης κλείνει µάλλον το δρόµο για τον τάφο, όπως φαίνεται και από µια άλλη µεταφραστική εκδοχή:
θέλει να µε πιάσει να µε δώσει στον άρχοντα (K. Τοπούζης).
6. Όπως και πριν µε τη Γερόντισσσα, έτσι κι εδώ γίνεται φανερός ο ρόλος της σκευής του Μενέλαου στη δραµατική οικονοµία του έργου.
1.
2.
3.
4.
5.
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Κι ενώ ο Μενέλαος βρίσκεται έξω από το ανάκτορο, οι γυναίκες του Χορού κάνουν πάλι την εµφάνισή τους. Η Ελένη τις ακολουθεί.
■ Ας φέρουµε στο νου µας την αποχώρησή τους
από το σκηνικό χώρο µετά την Πάροδο. Με βάση το κείµενο και τη γενική ατµόσφαιρα της
σκηνής, ας κάνουµε υποθέσεις για το πώς γίνεται τώρα η δεύτερη είσοδος του Χορού, η
επιπάροδος*. Αξίζει να προσέξουµε ιδιαίτερα:
ñ Πώς θα αποδοθεί το χαρµόσυνο κλίµα
(ρυθµός και ύφος µουσικής – κίνηση XοΧορός Eλένης (K.Θ.B.E., 1982, χορογραφία E. Πήττα)
ρού).
ñ Με ποιους υποκριτικούς τρόπους µπορεί να αποδοθεί η αλλαγή της συναισθηµατικής κατάστασης της Ελένης.
■

Aς µην ξεχνάµε όµως και το Mενέλαο. Όσο ακούγονται οι νέες ειδήσεις, πού βρίσκεται; Πώς αντιδρά;

A™ Eªµ∞£À¡√Àª∂
■

Bρισκόµαστε στο B΄Eπεισόδιο. Bλέπουµε τους ήρωές µας τόσο κοντά τον έναν στον άλλο και ταυτόχρονα τόσο µακριά. Παρακολουθούµε τη συνάντησή τους και µαζί τη δυσκολία τους να αναγνωριστούν.
ñ Ποιες σκέψεις και ποια συναισθήµατα σου γεννά η επιβράδυνση αυτή;
Πρώτη φτάνει στην αναγνώριση η Eλένη.
ñ Aς σκεφτούµε τι γνώριζε η Eλένη που θα έπρεπε να τη διευκολύνει στην αναγνώριση και τι τελικά την εµπόδισε.
ñ Aς επισηµάνουµε τις ψυχολογικές µεταπτώσεις της ηρωίδας στη διάρκεια της σκηνής.
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∆È ı· ·ÔÁ›Óˆ, ·Á·ËÌ¤ÓÂ, Ô‡ ı· ÛÂ ˙ËÙ‹Ûˆ;
ÕÏÏÔÙÂ ÔÈ Ì¤ÚÂ˜ ÊÂ‡Á·ÓÂ ÛÙËÓ ÚÔÛÌÔÓ‹ ÛÔ˘ ÛÎÈ¤˜.
∞ÈÒÓÂ˜ Î·ÚÙÂÚÒÓÙ·˜ ÛÂ ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ‰È·Ó‡Ûˆ,
ÌÂ Ù’ ﬁÓÂÈÚﬁ ÛÔ˘ ÔÈ ›ÎÚÂ˜ ÌÔ˘ ÁÏ˘ÎÈ¤˜.
Eλένη – Mενέλαος
(Ά. Συνοδινού –
Θ. Kωτσόπουλος,
Eθνικό Θέατρο, 1962,
σκην. T. Mουζενίδης)

¶Ô‡ Ó· ’Û·È; ∆È Ó’ ·ﬁÌÂÈÓÂ ·ﬁ ÛÂ Ó· ÙÔ ˙ËÙ‹Ûˆ;
¶Ô‡ Ó· ’Ó·È ÙÔ ÛÙÂÚÓﬁ ÌÔ˘ ·˘Ùﬁ ·Á·ıﬁ;
ª. ¶ÔÏ˘‰Ô‡ÚË, «[∂›Ì·È ÙÚÂÏ‹ Ó· Û’ ·Á·Ò…]»
(·ﬁÛ·ÛÌ·)
(Aﬁ ÙÔ M. ¶ÔÏ˘‰Ô‡ÚË, Õ·ÓÙ·, AÛÙ¤ÚÈ)
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Στάσου, µην τρέχεις πια και µην τροµάζεις.
Στέκοµαι, γιατί αγγίζω αυτό το µέρος.7
Ποια είσαι; Ποια γυναίκα βλέπω µπρος µου;
Ρωτώ κι εγώ το ίδιο. Εσύ ποιος είσαι;
Τόσο πολύ να µοιάζει άλλη δεν είδα.
Θεοί! Θεϊκό ’ναι να ’βρεις τους δικούς σου.
Είσαι Ελληνίδα ή ντόπια από εδώ γύρω;
ΕλληνίδαØ εσύ ποιος είσαι; Πες µου.
Όµοια, απαράλλαχτη µε την Ελένη!
Κι εσύ µε το Μενέλαο, τα ’χω χάσει.
Σωστά το δύστυχο µ’ έχεις γνωρίσει.
Μετά από χρόνια στη γυναίκα σου ήρθες.
Γυναίκα µου; Σταµάτα, µη µ’ αγγίζεις.
Που σου ’δωσε ο Τυνδάρεως, ο γονιός µου.
Φαντάσµατα αγαθά στείλε µου, Εκάτη.8
Συντρόφισσα δεν είµαι της Εκάτης.9
Κι εγώ δεν έχω πάρει δυο γυναίκες.
Ποιας άλλης είσαι οµόκλινος κι αφέντης;
Αυτής µες στη σπηλιά που ήρθε απ’ την Τροία.
Εµένα µοναχά γυναίκα σου έχεις.
Σωστά δε βλέπω ή σάλεψεν ο νους µου;
Κοιτώντας µε για την Ελένη δε µε παίρνεις;
Μοιάζετε στη θωριά, µα ολότελα όχι.10
∆ε µε γνωρίζεις; Σκέψου, τι άλλο λείπει;
Της µοιάζειςØ τούτο βέβαια δεν τ’ αρνιέµαι.
Τα µάτια σου θα σου το φανερώσουν.
Μα έχω άλλη γυναίκα, εδώ χαλάει.
Στην Τροία πήγε µόνο το είδωλό µου.
Ίσκιους που δείχνουν ζωντανοί ποιος φτιάχνει;
Ο αιθέρας, που το ταίρι σου έχει πλάσει.
Απίστευτα όσα λεςØ θεός ο πλάστης;
Έργο της Ήρας, να µη µ’ έχει ο Πάρης.
Μα σύγκαιρα στην Τροία κι εδώ πώς ήσουν;
Τ’ όνοµα ολούθε πάει, όχι το σώµα.
Άσε µε, µε περίσσιους ήρθα πόνους.
Μ’ αφήνεις, για να φύγεις µ’ έναν ίσκιο;
Να χαίρεσαι που µοιάζεις στην Ελένη.
Άα! µόλις βρήκα τον άντρα µου, τον χάνω.
Της Τροίας τους µόχθους, όχι εσέ, πιστεύω.11
Αχ! πιότερο από µε δυστυχισµένη
δε βρίσκεταιØ µ’ αφήνουν οι δικοί µου12
κι ούτε στους Έλληνες θα πάω και στην Ελλάδα.
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H EΛΕΝΗ AΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ
MΕΝΕΛΑΟ

ΤΟ

◗

Πώς η Eλένη φτάνει
στην αναγνώριση;

◗

Γιατί ο Mενέλαος
βρίσκεται σε σύγχυση
και πώς αντιδρά;

◗

Πώς αισθάνεται η Eλένη
µε την αντίδρασή του
και γιατί;
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Η Ελένη κατόρθωσε να φτάσει στον τάφο, που της παρέχει άσυλο, και αισθάνεται πλέον ασφαλής.
Mε την αναφορά στην Eκάτη, τη θεά που έστελνε τα φαντάσµατα, είναι σαν να πιστεύει ο Μενέλαος ότι έχει παραισθήσεις.
∆ηλαδή δεν είµαι σκιά, φάντασµα.
Το νόηµα του στίχου (τ σµα µοιον, τ δ σαφ ς µ’ ποστερε), σύµφωνα µε ένα µελετητή, είναι: Της µοιάζεις βέβαια· αυτό όµως
που γνωρίζω, µου στερεί τη δυνατότητα να πιστέψω ότι βλέπω µπροστά µου τη γυναίκα µου.
11. Στα λόγια του Μενέλαου διακρίνουµε και τον υποσυνείδητο φόβο του µήπως τελικά ήταν µάταιος ο πόλεµος της Τροίας.
12. H Ελένη χρησιµοποιεί πληθυντικό, αφού ο Μενέλαος αντιπροσωπεύει γι’ αυτήν το σύνολο των συγγενών της.
7.
8.
9.
10.
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Στη διπλανή φωτογραφία βλέπουµε το σχέδιο του σκηνοθέτη ∆. Παπαϊωάννου για µια παράσταση που σκηνοθέτησε (H Oρέστεια του Ξενάκη).
∆οκίµασε να σχεδιάσεις µε ανάλογο τρόπο στην παρακάτω αναπαράσταση του αρχαίου θεάτρου, την κίνηση
ή τη στάση του Xορού, της Ελένης
και του Μενέλαου στη σκηνή αυτή
(στ. 576-658).

Eικονική αναπαράσταση
του αρχαίου θεάτρου της Eπιδαύρου

A™ Eªµ∞£À¡√Àª∂
■

Ο Μενέλαος, εγκλωβισµένος στην πλάνη του, νοµίζει ότι η πραγµατική Ελένη είναι ένα φάντασµα. Η αντίθεση ανάµεσα στο
είναι και το φαίνεσθαι κυριαρχεί και πάλι· φαίνεται λοιπόν ότι πάνω σε αυτή την αντίθεση είναι δοµηµένη ολόκληρη η τραγωδία και µέσα από αυτήν µπορούµε να οδηγηθούµε σε ευρύτερους προβληµατισµούς για την αλήθεια και τη γνώση.
ñ Ας εντοπίσουµε σ’ αυτήν τη στιχοµυθία λέξεις ή φράσεις που εκφράζουν το πραγµατικό και το φαινοµενικό.
ñ Ας συζητήσουµε σε ποιο βαθµό είναι δικαιολογηµένη η προσκόλληση του Μενέλαου στο φαινοµενικό.
ñ Πιστεύεις ότι συναντάµε ανάλογες συµπεριφορές και στις µέρες µας; H προσκόλληση στα φαινόµενα µας εµποδίζει σήµερα να γνωρίσουµε την αλήθεια;

■

Η τραγική ειρωνεία, όπως έχουµε αναφέρει, σχετίζεται µε το παιχνίδι ανάµεσα στη γνώση και την άγνοια.
ñ Ας επισηµάνουµε περιπτώσεις τραγικής ειρωνείας στη σκηνή και ας διερευνήσουµε τη λειτουργία της σε σχέση µε
τους θεατές.
ñ Πώς συσχετίζεται η τεχνική αυτή µε τη βασική αντίθεση του δράµατος είναι – φαίνεσθαι;

¶∞ƒ∞§§∏§√ K∂πª∂¡√ 2
KÈ ·Ó Î¿ÓÂÈ˜ Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ˜ Û’ ·˘ÙﬁÓ ‹ ÛÙÔÓ
¿ÏÏÔ Î·ıÚ¤ÊÙË,/›Ûˆ ·’ ÙË ÛÎﬁÓË Î·È
ÙÈ˜ Ú·ÁÈÛÌ·ÙÈ¤˜,/‰È·ÎÚ›ÓÂÈ˜ ÈÔ ı·Ìﬁ
Î·È ÈÔ ÙÂÌ·¯ÈÛÌ¤ÓÔ ÙÔ ÚﬁÛˆﬁ ÛÔ˘,/ÙÔ
ÚﬁÛˆﬁ ÛÔ˘ Ô˘ ¿ÏÏÔ ‰Â ˙‹ÙËÛÂ˜ ÛÙË
˙ˆ‹ ÛÔ˘ ·Ú¿ Ó· ÙÔ ÎÚ·-/Ù‹ÛÂÈ˜ Î·ı¿ÚÈÔ
ÎÈ ·‰È·›ÚÂÙÔ.
°. P›ÙÛÔ˜, H ™ÔÓ¿Ù· ÙÔ˘ ™ÂÏËÓﬁÊˆÙÔ˜,
(·ﬁÛ·ÛÌ·)
(Aﬁ ÙÔ °. P›ÙÛÔ˜, H ™ÔÓ¿Ù· ÙÔ˘ ™ÂÏËÓﬁÊˆÙÔ˜,
K¤‰ÚÔ˜)

P. Mαγκρίτ, H απαγορευµένη αναπαραγωγή

K∞∆√¶∆ƒ∞

∫∞π

Eπ¢ø§∞

Â›‰ˆÏÔ (ÙÔ) [...] ºY™.[IKH:] Ë
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙË˜ ÂÈÎﬁÓ·˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÌÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÔÙÈÎÒÓ
Û˘ÛÎÂ˘ÒÓ (Ê·ÎÒÓ, Î·ÙﬁÙÚˆÓ
Î.Ï.) Î·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÔÙÈÎ¿ Ê·ÈÓﬁÌÂÓ·, ﬁˆ˜ Ë ·Ó¿ÎÏ·ÛË (ÛÙ·
Î¿ÙÔÙÚ·), Ë ‰È¿ıÏ·ÛË (ÛÙÔ˘˜
Ê·ÎÔ‡˜), Ë ÂÚ›ıÏ·ÛË Î.Ï.
°. M·ÌÈÓÈÒÙË˜,
§ÂÍÈÎﬁ ÙË˜ N¤·˜ EÏÏËÓÈÎ‹˜ °ÏÒÛÛ·˜,
K¤ÓÙÚÔ §ÂÍÈÎÔÏÔÁ›·˜
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2Ë ™KHNH (ÛÙ. 659-840)
H EΙΣΟ∆ΟΣ
ΤΟΥ AΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΥ
ΚΑΙ Η AΝΑΛΗΨΗ
ΤΟΥ EΙ∆ΩΛΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ Σε γύρευα, Μενέλαε, και σε βρίσκω,

παντού στον ξένο τόπο τριγυρνώνταςØ1
µε στείλαν οι συντρόφοι µας να ψάξω.2
ΜΕΝΕΛΑΟΣ Τι τρέχει; Οι ντόπιοι µήπως σας ριχτήκαν;
ΑΓΓ.
Θαύµα τρανόØ τα λόγια δεν το φτάνουν.3
ΜEN.
ΛέγεØ κάτι σπουδαίο, µε τόση βιάση,4 θα ’χεις.
ΑΓΓ.
Οι κόποι σου όλοι πήγανε χαµένοι.5
ΜEN.
Κλαις συµφορές παλιές6Ø ποιο το µαντάτο;
ΑΓΓ.
Εχάθηκε η γυναίκα σου πετώντας
µες στον αιθέραØ ανέβηκε στα ουράνια
κι άφησε τη σπηλιά αδειανή που µέσα
την είχαµεØ είπε τούτα. «Τρωαδίτες
δυστυχισµένοι κι οι Έλληνες,7 για µένα
πεθάνατε στου Σκάµαντρου τις όχθες,
ξεγελασµένοι από της Ήρας τα έργα,
νοµίζοντας πως την Ελένη ο Πάρης
κρατούσε, όµως καθόλου δεν την είχε.
Αφού έµεινα όσο χρειαζόταν,8 τώρα,
που τέλειωσα της µοίρας τα γραµµένα,
στους ουρανούς πηγαίνω, στο γονιό µου.
Κι η δύσµοιρη Ελένη που δε φταίει,
φορτώθηκε τις ντροπιασµένες φήµες».
Χαίρε9 της Λήδας κόρη, εδώ βρισκόσουν;
Τους έλεγα πως πήγες ψηλά στ’ άστραØ
φτερά δεν ήξερα πως έχεις. Όµως πάλι
δε θα σ’ αφήσω να µας περιπαίξεις10
ξανά, φτάνουν τα πάθη που υποφέραν
ο άντρας σου στην Τροία κι οι σύµµαχοί του.
ΜEN.
Αυτά µε κείνα σµίγουνØ11 συµφωνούνε
τα λόγιαØ µου είπε αλήθεια.12 Ω! λαµπρή µέρα,
που µες στην αγκαλιά µου σ’ έχει φέρει!

™Ã√§π∞

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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◗

Ποια είδηση µεταφέρει
ο Aγγελιαφόρος;

◗

Ποιες πληροφορίες δίνει
το είδωλο πριν από την
ανάληψή του;

◗

Πώς αντιµετωπίζει
ο Aγγελιαφόρος
την πραγµατική Eλένη;
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H αναζήτηση ήταν κοπιαστική, γι’ αυτό κι ο Aγγελιαφόρος ίσως µιλάει λαχανιασµένα.
Έτσι συστήνεται έµµεσα το νέο πρόσωπο στους θεατές, που αντιλαµβάνονται ότι είναι ένας από τους επιζήσαντες συντρόφους του
Μενέλαου.
Τυπικό στοιχείο των σκηνών µε αγγελιαφόρους είναι να µην αποκαλύπτεται αµέσως η είδηση, ώστε να δηµιουργείται αγωνία στους θεατές.
Η βιασύνη του αγγελιαφόρου στην αρχαία τραγωδία προετοιµάζει για σηµαντικές ειδήσεις.
O Aγγελιαφόρος εννοεί ότι χάθηκε η Eλένη, για την οποία πολεµούσε τόσα χρόνια ο Mενέλαος, άρα η είδηση που φέρνει είναι θλιβερή γι’ αυτόν. Tο νέο όµως της εξαφάνισης της «Eλένης» θα χαροποιήσει το Mενέλαο.
Ο Μενέλαος, µη γνωρίζοντας την εξαφάνιση του ειδώλου, νοµίζει ότι ο Aγγελιαφόρος αναφέρεται στον Tρωικό πόλεµο γενικά.
Tο είδωλο λυπάται τους Έλληνες και τους Tρώες για τις συµφορές τους.
Το είδωλο δε χρειάζεται πια, καθώς πραγµατοποιήθηκαν τα σχέδια των θεών: του ∆ία που ήθελε τον Tρωικό πόλεµο και της Ήρας που
δεν ήθελε να χαρεί ο Πάρης την πραγµατική Ελένη.
Ο Aγγελιαφόρος αντιλαµβάνεται τώρα την παρουσία της Ελένης και νοµίζει ότι έχει µπροστά του την «Ελένη» που χάθηκε από τη
σπηλιά.
Tο αναιδές ύφος του Aγγελιαφόρου, όταν απευθύνεται στην Eλένη, και µάλιστα µπροστά στο Mενέλαο, δείχνει την οικειότητά του µε
την Eλένη ή την έλλειψη σεβασµού απέναντί της.
∆ηλαδή τα λόγια του Aγγελιαφόρου συµφωνούν µε τα λόγια της Ελένης ή της Γερόντισσας.
Πιθανώς ο Mενέλαος στο σηµείο αυτό µονολογεί, ενώ στη συνέχεια, όταν πια αναγνωρίζει την Eλένη, αναφωνεί.

EYPIΠI∆H

Eλένη

Aπό την αναγνώριση στο σχέδιο απόδρασης

A™ °π¡√Àª∂ £∂∞∆∂™
Η Ελένη βρίσκεται σε απόγνωσηØ τόσα χρόνια περίµενε το Μενέλαο κι αυτός την αρνείται… Aναπάντεχα εµφανίζεται ένα
νέο πρόσωπο.
■
■

■

Πώς καταλαβαίνουµε ποιος είναι;
Aς «δούµε»:
ñ από ποια πάροδο εισέρχεται σύµφωνα µε την αρχαία
σύµβαση και µε ποιον τρόπο,
ñ ποιο είναι το κοστούµι του.
Ο Aγγελιαφόρος, µετά τα πρώτα του λόγια προς το Mενέλαο, µεταφέρει σε ευθύ λόγο όσα είπε το είδωλο πριν αναληφθεί. Πιθανόν ο υποκριτής να διαφοροποιεί στο σηµείο
αυτό το ύφος, τον τόνο της φωνής και τις κινήσεις του.
ñ Προσπάθησε να φανταστείς τις πιθανές αυτές αλλαγές.

Aγγελιαφόρος (K. Mατσάκας, K.Θ.B.E., 1982, σκην. A. Bουτσινάς)

A™ Eªµ∞£À¡√Àª∂
■

Ο υπηρέτης του Μενέλαου, που εµφανίζεται στη σκηνή, λειτουργεί αρχικά ως άγγελος,* ως ένα πρόσωπο δηλαδή
που µεταφέρει στο σκηνικό χώρο γεγονότα, σηµαντικά για την ορατή δράση, τα οποία όµως διαδραµατίστηκαν σε άλλο τόπο, εκτός σκηνής.
ñ Ας διερευνήσουµε τους δραµατικούς λόγους που επιβάλλουν την παρουσία του στη συγκεκριµένη στιγµή.

■

Η εµφάνιση του Aγγελιαφόρου αποτελεί ένα απρόοπτο σκηνικό επεισόδιο. Και δεν είναι η πρώτη φορά που στην Ελένη ξαφνιαζόµαστε από τέτοια απροσδόκητα περιστατικά.
ñ Ας θυµηθούµε κάποια.
ñ Mε ποια αντίληψη για τη ζωή µπορούµε να συνδέσουµε αυτή την τεχνική του απρόοπτου; Yπάρχουν ανάλογες αντιλήψεις σήµερα;

¶∞ƒ∞§§∏§√ K∂πª∂¡√ 1
A¶ƒ√™¢√∫∏∆∂™ Eªº∞¡π™∂π™

ŸÛ·

Ó Ù· Ê¤ÚÓÂÈ Ô
Ê¤ÚÓÂÈ Ë ÒÚ·, ‰Â
KÂÚ·˘Óﬁ˜ ÂÓ ·ÈıÚ›·!

¯ÚﬁÓÔ˜.

O E˘ÚÈ›‰Ë˜ Í¤ÚÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜, ﬁˆ˜ Î·È Ô AÈÛ¯‡ÏÔ˜, Ó·
ÚÔÎ·ÏÂ› ÙÔ Êﬁ‚Ô ‹ ÙËÓ ÂÏ›‰· ÌÈ·˜ ÂÈÛﬁ‰Ô˘ Ô˘
¤¯ÂÈ ÁÈ· ÔÏ‡ ÂÈ‚Ú·‰˘ÓıÂ›. AÏÏ¿ ‹‰Ë Â‰Ò ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ô ÓÂÔÙÂÚÈÛÌﬁ˜. °È·Ù›, Û˘¯ÓﬁÙ·Ù·, ·˘Ù‹ Ë Ì·ÎÚ¿
·Ó·ÌÔÓ‹ Ô˘ Û˘ÓÙËÚÂ›Ù·È ÌÂ ÂÈ‰ÂÍÈﬁÙËÙ· Ô‰ËÁÂ›
Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ ÛÂ ÌÈ· ¤ÎÏËÍË, ÛÂ Ó¤· ÒıËÛË. A˘Ùﬁ
·Ó‹ÎÂ ÛÂ ÂÎÂ›Ó· Ù· ·È¯Ó›‰È· ÙË˜ Ù‡¯Ë˜ Ô˘, ﬁˆ˜ Â›‰·ÌÂ, ‹Ù·Ó Ë ¤ÌÌÔÓË È‰¤· ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ Ì·˜. ŒÙÛÈ, Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ó· Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ ÙÔ ·ÔÎÔÚ‡ÊˆÌ· ÌÈ· ·ÂÏÈÛ›·
Û¯Â‰ﬁÓ È· ·ÁÈ¿ÙÚÂ˘ÙËØ ·ÏÏ¿ ÙﬁÙÂ, ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›·
ÛÙÈÁÌ‹, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Í·ÊÓÈÎ¿ ¤Ó·˜ ÛˆÙ‹Ú·˜.
J. de Romilly
(Aﬁ ÙÔ J. de Romilly, H NÂÔÙÂÚÈÎﬁÙËÙ· ÙÔ˘ E˘ÚÈ›‰Ë,
ÌÙÊÚ. AÁÁÂÏÈÎ‹ ™Ù·ÛÈÓÔÔ‡ÏÔ˘-™ÎÈ·‰¿, K·Ú‰·Ì›ÙÛ·)

EYPIΠI∆H

Eλένη

55

B΄ EΠEIΣO∆IO
στ. 659-840

ΕΛENH13

ΜEN.
ΕΛE.

ΜEN.

XOP.
ΕΛE.

ΜEN.

ΕΛE.
ΜEN.

ΕΛE.

™Ã√§π∞

«Oé‰Â›˜ ÔÙ’ ËéÙ‡¯ËÛÂÓ öÎ‰ÈÎÔ˜ ÁÂÁg˜, âÓ Ùˇá ‰ÈÎ·›ˇˆ ‰’ âÏ›‰Â˜ ÛˆÙËÚ›·˜»

Τόσος πολύς καιρός, αγαπηµένε,
και τώρα µόλις η χαρά για µένα.
Φίλες µου, να, πασίχαρη αγκαλιάζω
τον άντρα µου, αφού πλήθος κύκλους
έκανε ο φωτοδότης ήλιος.
Κι εσένα εγώØ µε πληµµυρούν τα λόγια
κι όµως δεν ξέρω πώς να πρωταρχίσω.
Αναγαλλιάζω, πέτοµαι κι αφήνω
λεύτερα τα µαλλιά, σταλάζουν
τα δάκρυα ποτάµι απ’ τη χαρά,
καθώς σφιχτά σε σφίγγω, λατρευτέ µου.
∆εν παραπονιέµαι άλλο, καλή µουØ
την κόρη έχω του ∆ία και της Λήδας,
που κάποτε οι ∆ιόσκουροι, τ’ αδέλφια της,
καβάλα στ’ άσπρα αλόγατα, βαστώντας
του γάµου τους πυρσούς, τη µακαρίσαν14
κι ένας θεός από το σπιτικό µου
την άρπαξε, για να την οδηγήσει
σε τύχες πιο χαρούµενες.15 Για µας
έγινε τώρα το κακό ευτυχία
κι ύστερα από καιρούς σε ξαναφέρνει
στον άντρα σου κοντά. Μακάρι
να χαίροµαι την τύχη την καλή.
Την ίδια κάνω ευχήØ πάντα χαρούµενοςØ
όταν σµίγουνε δυο, διπλή η χαρά τους.
Φίλες µου, δεν αναστενάζω,
δε θλίβοµαι για τα παλιά.
Τον άντρα µου έχω, που τον καρτερούσα
χρόνια και χρόνια να ’ρθει από την Τροία.
Πάλι µαζίØ περάσαν τόσα του καιρού
γυρίσµατα και τώρα πια µαθαίνω
τις δολοπλόκες τέχνες της θεάς.
Τα δάκρυα είναι της χαράς µουØ
στέρεψε η θλίψη, µόνο αναγαλλιάζω.
Και τι να πω; Ποιος το ’βαζε στο νου του,
να σ’ έχω απρόσµενα στην αγκαλιά µου;
Κι εγώ που σε θαρρούσα εκεί στην Τροία
στους κακορίζικους τους πύργους.
Πώς σ’ άρπαξαν απ’ το παλάτι, πες µου.
Στης συµφοράς γυρίζεις την αρχήØ
άαχ! την πικρή ιστορία ζητάς να µάθεις.16

O MΕΝΕΛΑΟΣ
AΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ
ΤΗΝ EΛΕΝΗ

690

◗
695

Πώς εκδηλώνουν
τη χαρά τους
οι δύο ήρωες;
Ποια τα συναισθήµατά τους;

700

705

710

715
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725
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13. Από το στίχο 690 ως το στίχο 772 έχουµε ένα αµοιβαίο* της αναγνώρισης· συνήθως σε τέτοια αµοιβαία η ηρωίδα χρησιµοποιεί λυρι-

κά µέτρα, δηλαδή τραγουδά, ενώ ο ήρωας µη λυρικά. Έτσι τονίζεται η ένταση του συναισθήµατος της ηρωίδας και η αυτοσυγκράτηση
του ήρωα. Στο αµοιβαίο όµως αυτό και ο Mενέλαος χρησιµοποιεί λυρικά µέτρα σε ορισµένα σηµεία.
14. Αναφορά στα έθιµα του γάµου: οδηγούσαν τη νύφη στο σπίτι του γαµπρού πάνω σε άµαξα, ενώ οι συνοδοί της, συγγενείς συνήθως,
τραγουδούσαν το τραγούδι του γάµου, τον υµναιον, που άρχιζε κατά κανόνα µε µακαρισµούς της νύφης και του γαµπρού.
15. Tο κείµενο στο σηµείο αυτό έχει παραδοθεί φθαρµένο. Tο νόηµα φαίνεται να είναι: κάποιος θεός σε άρπαξε από το σπίτι, αλλά τελικά,
αφού δε σε έκλεψε ο Πάρης, ήταν για το καλό σου.
16. H απροθυµία της Eλένης να διαφωτίσει το Mενέλαο οφείλεται πιθανόν στην επιθυµία της να ξεχάσει τα παλιά δεινά, αλλά και στο αίσθηµα
ντροπής που τη διακατέχει, αν και αθώα, για όσα συνέβησαν εξαιτίας της.
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■

Η αναγνώριση ολοκληρώνεται και οι δύο σύζυγοι τραγουδώντας ένα λυρικό αµοιβαίο εκφράζουν την ευτυχία τους
που ξαναβρέθηκαν, αλλά και τον πόνο τους για όσα µάταια υπέφεραν.
ñ Ας προσπαθήσουµε να φανταστούµε την κίνησή τους κατά τη διάρκεια αυτού του τόσο εκφραστικού τραγουδιού.
ñ Ποια νεότερα µουσικά θεατρικά είδη θα µπορούσε να µας φέρει στο νου αυτό το τραγούδι;

A™ Eªµ∞£À¡√Àª∂
■

Παρακολουθούµε την αναγνώριση ανάµεσα στο Μενέλαο και την Ελένη. Οι ήρωες περνούν
από την άγνοια στη γνώση, οπότε αίρεται και η αντίθεση ανάµεσα στο φαίνεσθαι και το είναι. Οι
ήρωες υπάρχουν πια µε την πραγµατική τους ταυτότητα (είναι = φαίνεσθαι).
ñ Ας αναζητήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται η µετάβαση από την άγνοια στη γνώση.
ñ Ποια συναισθήµατα γεννά στους ήρωες;
ñ Eσύ τι νιώθεις;

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

¶∞ƒ∞§§∏§√ K∂πª∂¡√ 2
™∆π°ª∂™ A¡∞°¡øƒπ™∏™
— µ¿ÁÈÂ˜, ÙÚÂ¯¿Ù’, ·ÓÔ›Í·ÙÂ, ·˘Ùﬁ˜ Â›Ó’ Ô Î·Ïﬁ˜ ÌÔ˘!
¢ËÌÔÙÈÎﬁ ÙÚ·ÁÔ‡‰È, √ Á˘ÚÈÛÌﬁ˜ ÙÔ˘ ÍÂÓÈÙÂÌ¤ÓÔ˘

∏§.
√ƒ.
∏§.
√ƒ.
∏§.
√ƒ.
∏Ï.

ø ÙË˜ Î·Ú‰È¿˜ ÌÔ˘ Êˆ˜.
ºˆ˜ ÙË˜ Î·Ú‰È¿˜ ·Ï‹ıÂÈ·.
◊ÚıÂ˜ ÁÏ˘ÎÂÈ¿ ÊˆÓ‹;
ªË ıÂ˜ Î·È Ì¿ÚÙ˘Ú· ¿ÏÏÔ.
™’ ¤¯ˆ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘;
¶·ÓÙÔÙÂÈÓ¿ ı· Ì’ ¤¯ÂÈ˜.
ø Û˘ÓÙÔ›ÙÈÛÛÂ˜, ˆ ·Á·ËÙ¤˜ Á˘Ó·›ÎÂ˜,
∫ÔÈÙ¿¯ÙÂ ÙÔÓ √Ú¤ÛÙË…
™ÔÊÔÎÏ‹˜, ∏Ï¤ÎÙÚ·, ÛÙ. 1224-1229
(ÌÙÊÚ. K. T·Ì‚¿ÎË˜)
(Aﬁ ÙÔ ™ÔÊÔÎÏ‹˜, AÓÙÈÁﬁÓË – HÏ¤ÎÙÚ·,
I. Z·¯·ÚﬁÔ˘ÏÔ˜)

— ∫ÚÂÌ¿ÛÔ˘ Û·Ó Î·Úﬁ˜
Â‰Ò, „˘¯‹ ÌÔ˘, ÒÛÔ˘ Ó·
ÍÂÚ·ıÂ› ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ.
O˘. ™·›ÍËÚ, ∫˘Ì‚ÂÏ›ÓÔ˜,
ÌÙÊÚ. B. PÒÙ·˜, B. ¢·ÌÈ·Ó¿ÎÔ˘,
EÈÎ·ÈÚﬁÙËÙ·

Mενέλαος – Eλένη (Λ. Bογιατζής – K. Kαραµπέτη,
Θέατρο του Nότου,1996, σκην. Γ. Xουβαρδάς)

Ίων – Kρέουσα – Xορός,
Eυριπίδης Ίων,
(X. Λούλης – Λ. Kονιόρδου,
Eθνικό Θέατρο, 2003, σκην. Λ. Kονιόρδου)

°ÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ Ë AÚÂÙ‹, Î·Ï¿ ÙﬁÓÂ ı˘Ì¿Ù·È,
Ì· ‰ÂÓ Î·Ù¤¯ÂÈ Í˘ÓËÙ‹ ·Ó Â›Ó·È ‹ ·Ó ÎÔÈÌ¿Ù·È.
•·Ó·ÏÈÁÒÓÂÙ·È Ë ÊÙˆ¯‹ ·’ ÙË ¯·Ú¿ ÙËÓ ÙﬁÛË
Î’ ¤ÎÏÈÓÂ ÌÈ· Î·È ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ ¯¿Ì·È ÛÙË ÁË Ó· ‰ÒÛÂÈ.
B. KÔÚÓ¿ÚÔ˜, ∂ÚˆÙﬁÎÚÈÙÔ˜, E, ÛÙ. 1089-1092
(Aﬁ ÙÔ B. KÔÚÓ¿ÚÔ˜, EÚˆÙﬁÎÚÈÙÔ˜, EÚÌ‹˜)
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ΜEN.
ΕΛE.

ΜEN.
ΕΛE.
ΜEN.
ΕΛE.
ΜEN.
ΕΛE.

ΜEN.
ΕΛE.
ΜEN.
ΕΛE.
ΜEN.
ΕΛE.
ΜEN.
ΕΛE.
ΜEN.
ΕΛE.
ΜEN.
ΕΛE.
ΜEN.

ΕΛE.
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ΜίλησεØ πρέπει όσα µας δίνουν,
καλά ή κακά, οι θεοί ν’ ακούµε.
Σιχαίνοµαι τα λόγια που θα πω.
ΛέγεØ γλυκιά ξαλάφρωσή ’ναι
τις περασµένες να σου λένε δυστυχίες.
∆εν πήγα εγώ µε γρήγορο καράβι
στην αγκαλιά ενός βάρβαρου, ούτε
σε ντροπιασµένο πλάγιασα κρεβάτι.
Τότε ποια µοίρα, ποιος θεός σε πήρε;17
Ο γιος του ∆ία, καλέ µου, και της Μαίας 18
στη χώρα µ’ έφερε του Νείλου.
ΑπίστευτοØ πούθε σταλµένος; Φοβερά λόγια!
Έκλαψα τότε, ακόµη κλαίω και τώραØ
η οµόκλινη µ’ αφάνισε του ∆ία.
Η Ήρα; Ποιων τάχα το κακό ζητούσε;
Αχ! συµφορά µου, εκείνες οι πηγές
όπου οι θεές λουστήκαν19
κι ήρθ’ η αµάχη για την οµορφιά τους.
Όµως γιατί να κατατρέξει εσέν’ η Ήρα;
Για να µη µ’ έχει ο Πάρης...
Πώς; Λέγε.
που ήµουν γι’ αυτόν της Κύπριδας το δώρο.
Α! δύστυχη.
Ναι, δύστυχηØ κι εδώ στην Αίγυπτο ήρθα.
Και του έδωσε το είδωλό σου, ως λες.
Στο σπίτι σου τι θρήνος, µάνα, ω µάνα,
τι πένθος, τι χαµός!
Τι λες;
Χάθηκε η µάνα µουØ για τις ντροπές µου
πέρασε βρόχο στο λαιµό της.
Την άµοιρηØ η κόρη µας Ερµιόνη ζει;
Ανύπαντρη, άτεκνη, µαραίνεται και κλαίει
για το δικό µου ατιµασµένο γάµο.
Ω! Πάρη, που µου ρήµαξες το σπίτι,20
αυτά κι εσένα αφάνισαν και µύριους
Έλληνες χαλκαρµατωµένους.
Κι εµένα την καταραµένη,
την κακορίζικη, ο θεός αλάργα
µ’ απόδιωξε απ’ την πόλη κι από σένα
κι άφησα —που δεν άφησα ποτέ—
τον άντρα µου και τα παλάτια
για ντροπιασµένους έρωτες τραβώντας.

H AΝΑ∆ΡΟΜΗ
ΠΑΡΕΛΘΟΝ

ΣΤΟ
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Ποιες συµφορές της
αφηγείται η Eλένη
στο Mενέλαο;
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17 . Με αυτά τα λόγια ο Mενέλαος απαλλάσσει από την ενοχή την Ελένη, αφού αποδίδει στους θεούς και στη µοίρα ό,τι έγινε.
18. Eννοεί τον Ερµή, τον αγγελιαφόρο των θεών. Eύλογη λοιπόν η ερώτηση που ακολουθεί: πούθε σταλµένος; (Ποιος του ανέθεσε αυτή

την αποστολή;).
19. Σύµφωνα µε το µύθο, οι τρεις θεές, πριν απευθυνθούν στον Πάρη για την κρίση, λούστηκαν στα νερά ενός ποταµού.
20. O Mενέλαος µεταθέτει την ευθύνη για τις συµφορές στον Πάρη, αποκαθιστώντας την τιµή της Eλένης.
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Η προσοχή όλων µας είναι στραµµένη στο Μενέλαο και την Ελένη. Μην ξεχνάµε όµως ότι οι δύο ήρωες δεν είναι µόνοι.
ñ Ποια άλλα πρόσωπα βρίσκονται στο σκηνικό χώρο;
ñ Πώς φαντάζεσαι τη σκηνική τους παρουσία τη στιγµή της αναγνώρισης;

■

A™ Eªµ∞£À¡√Àª∂
■

Στις τραγωδίες την αναγνώριση δύο αγαπηµένων προσώπων ακολουθούν
συνήθως: α) η εκδήλωση των συναισθηµάτων αυτών που ξανασµίγουν, µαζί µε αναφορές στο ρόλο της τύχης, β) µια κίνηση προς τα πίσω, προς το παρελθόν, γ) µια κίνηση προς τα εµπρός, προς το µέλλον.
ñ Ποιους από τους άξονες αυτούς εντοπίζουµε µετά την αναγνώριση Μενέλαου-Ελένης στη σκηνή που µελετάµε;
ñ Ας δούµε πιο συγκεκριµένα το δεύτερο άξονα: Ποια είναι η στάση του
καθενός από τους δύο ήρωες απέναντι στο οδυνηρό παρελθόν; Tην
καταλαβαίνεις;

■

Η Ελένη µιλώντας για το παρελθόν της αναφέρεται για µία ακόµα φορά στο
ρόλο των θεών. Φέρνοντας στο νου µας και άλλες σχετικές αναφορές σε
προηγούµενους στίχους, ας κάνουµε κάποιες υποθέσεις για τη δράση των
θεών στον κόσµο του Ευριπίδη. ∆ιασφαλίζουν την τάξη του δικαίου ή ενεργούν απρόβλεπτα κινούµενοι από προσωπικά τους πάθη;
Mπορεί να σε βοηθήσει και το υλικό της αποδελτίωσης.

Mενέλαος – Eλένη – Xορός
(Λ. Bογιατζής – K. Kαραµπέτη,
Θέατρο του Nότου, 1996,
σκην. Γ. Xουβαρδάς)

¶∞ƒ∞§§∏§√ K∂πª∂¡√ 3
H E§∂¡∏: §√°√™
[…] Ë ∂Ï¤ÓË, Ô˘ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜
ÙﬁÛÔ ÛÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÂÚÓÔ‡ÛÂ, ¯ÒÚÈÛÂ
ÙÔÓ ¿ÚÈÛÙÔ ÙÔÓ ¿ÓÙÚ·,

Eλένη
(M. Kωνσταντάρου,
Eυριπίδης, Tρωάδες,
θίασος Γ. Tσαρούχη,
1977,
σκην. Γ. Tσαρούχης)

’ ﬁÏÔ ÙË˜ ∆ÚÔ›·˜ Î·Ù¿ÛÙÚÂ„Â ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜,
ÎÈ Ô‡ÙÂ ÙËÓ ÎﬁÚË, Ô˘‰¤ ÙÔ˘˜ ·ÎÚÈ‚Ô‡˜ ÙË˜
ı˘Ì‹ıËÎÂ ÁÔÓÈÔ‡˜, Ì· ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓËÓ
ÍÂÛ‹ÎˆÛ¤ ÙË Ë ∫‡ÚÈ˜.

∫∞π

A¡∆π§√°√™

¢ÂÓ Â›Ó·È ·ÏËıÈÓﬁ˜ ·˘Ùﬁ˜ Ô ÏﬁÁÔ˜.
¢Â Ì‹ÎÂ˜ ÛÙ· Î·ÏÔÊÙÈ·ÁÌ¤Ó· Ù· Î·Ú¿‚È·.
ª‹ÙÂ ÛÙ· Î¿ÛÙÚ· Ì‹ÎÂ˜ ÙË˜ ∆Úˆ¿‰·˜.
™ÙËÛ›¯ÔÚÔ˜, ·ﬁÛ·ÛÌ· 14 (ÌÙÊÚ. H. µÔ˘ÙÈÂÚ›‰Ë˜)
(Aﬁ ÙÔ H. BÔ˘ÙÈÂÚ›‰Ë˜, AÚ¯·›ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜ §˘ÚÈÎÔ›, ¶··‰‹Ì·˜)

¶ÔÏ‡ Â‡ÎÔÏ· Ë Î·Ú‰È¿ Ï˘Á¿ÂÈ Ù’ ·ÓıÚÒÔ˘.
∫È ·Ì¤Ûˆ˜ Ï·¯Ù·Ú¿ÂÈ ÛÙÔ ÓÔ˘ ﬁ,ÙÈ ‚¿ÏÂÈ.
™·ÊÒ, ·ﬁÛ·ÛÌ· 16 L.-P.
(ÌÙÊÚ. ¶. §ÂÎ·ÙÛ¿˜)
(Aﬁ ÙÔ J.-L. Backès, O Ì‡ıÔ˜ ÙË˜ EÏ¤ÓË˜,
ÌÙÊÚ. K. °ÈﬁÛË, M¤Á·ÚÔ MÔ˘ÛÈÎ‹˜ AıËÓÒÓ – M.I.E.T.)

Eλένη
(Mάγια Λυµπεροπούλου,
Eυριπίδης, Tρωαδίτισσες,
Θέατρο Tέχνης, 1979)
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Αν όλα παν καλά από δω και πέρα,
οι συµφορές σας οι παλιές θα σβήσουν.21
Άσε, Μενέλαε, τη χαρά µαζί σας
να γευτώØ δεν την ξέρω, µα τη βλέπω.22
Ζύγωσε, γέροντα, κι εσύ να κουβεντιάσεις.
Γι’ αυτήνε δε µοχθήσαµε στην Τροία;
∆εν είναι αυτή, οι θεοί µας ξεγελάσανØ
κρατούσαµε µια ολέθρια νεφέλη.
Τι λες;
Τόσος µόχθος κι αγώνας για έναν ίσκιο;
Έργα της Ήρας και τριών θεών αµάχη.
Η αληθινή γυναίκα σου είναι τούτη;
ΑυτήØ και να πιστέψεις όσα λέω.
∆υσκολονόητος ο θεός23, παιδί µου24·
ολοένα αλλάζει. Εδώθε κείθε σέρνει,
πότε ψηλά, πότε βαθιά τα πάνταØ
ο ένας δυστυχάει, ο άλλος όχι,
όµως κι αυτός κακό θάνατο βρίσκειØ
δεν έχει πάντα η τύχη σιγουριά. Κι οι δυο σας
βάσανα δοκιµάσατε, απ’ του κόσµου
τα λόγια εσύ, κι αυτός απ’ τους πολέµους.
Σαν πολεµούσε, τίποτε δικό τουØ25
και τώρα δίχως κόπο η ευτυχία.
∆εν ντρόπιασες το γέροντα γονιό σου
και τους ∆ιόσκουρους, δεν έχεις κάνει
όσα δεινά σου φόρτωσαν. Θυµάµαι
το γάµο σου,26 στο νου µου ξαναφέρνω
πως έτρεχα βαστώντας τις λαµπάδες
πλάι στο αµάξι σου κι εσύ νυφούλα
µαζί µ’ αυτόν το πατρικό σου σπίτι
το ευτυχισµένο χαιρετούσες.27 Όποιος
δε νιώθει σέβας για τ’ αφεντικά του
και δε συµπάσχει σε χαρές και λύπες,
δούλος κακός.28 Εγώ κι αν είµαι σκλάβος,
θέλω µες στους καλούς να µε λογιάζουνØ

XOP.
ΑΓΓ.
ΜEN.
ΑΓΓ.
ΜEN.
ΑΓΓ.
ΜEN.
ΑΓΓ.
ΜEN.
ΑΓΓ.
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O AΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ
AΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ
ΤΗΝ EΛΕΝΗ
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Ποιες σκέψεις κάνει
ο Aγγελιαφόρος για:
• τους θεούς
• την Eλένη
• τον εαυτό του;
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21. Το δίστιχο του Xορού επαναφέρει τους ήρωές µας στην πραγµατικότητα και στους κινδύνους, που αποδώ και πέρα θα αντιµετωπίσουν.
22. Ο Aγγελιαφόρος αδυνατεί να κατανοήσει την πραγµατικότητα, αφού νοµίζει ότι µπροστά του είναι η «Ελένη» που εξαφανίστηκε από τη

σπηλιά.
23. H λέξη θεός στον ενικό αριθµό δηλώνει την έννοια ττου θείου.
24. Στο πρωτότυπο: θγατερ· ο Aγγελιαφόρος απευθύνεται στην Ελένη και η τρυφερή προσφώνηση δείχνει ίσως την αλλαγή της στάσης του.
25. O Aγγελιαφόρος, από τη γενική διαπίστωσή του για το ευµετάβολο της τύχης, περνάει στα παραδείγµατα του Μενέλαου και της Ελέ-

νης: ο Μενέλαος ήταν δυστυχισµένος επειδή πολεµούσε, για να ξαναπάρει την Eλένη, και τώρα ξαφνικά, χωρίς να κοπιάσει, τη βρίσκει· η Ελένη, που ήταν δυστυχισµένη για τις άδικες σε βάρος της κατηγορίες, τώρα βλέπει τη φήµη της να αποκαθίσταται.
26. Mε αυτή την υπενθύµιση γίνεται η αποκατάσταση του γάµου της Eλένης, αφού στην αντίληψη των ανθρώπων ο γάµος αυτός είχε διαλυθεί.
27. H τελετή του γάµου περιλάµβανε τρία στάδια: την γγησιν (µνηστεία στο σπίτι του πατέρα της νύφης), την ποµπν, για την οποία γίνεται λόγος εδώ, και το τλος (τελετές στο σπίτι του γαµπρού).
28. Εδώ τονίζεται η αφοσίωση του δούλου προς τον κύριό του. H αφοσίωση αυτή δεν είναι δείγµα δουλοπρέπειας, αλλά, όπως φαίνεται
από τη συνέχεια των λόγων του, επιλογή ενός ελεύθερου πνεύµατος και δείγµα ευγένειας ήθους.
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H αναγνώριση ανάµεσα στους δύο συζύγους ολοκληρώθηκε... Mα ο Aγγελιαφόρος δείχνει να µην έχει καταλάβει τι συνέβη.
■ Ο σκηνοθέτης µιας σύγχρονης παράστασης της Ελένης προβληµατίζεται
για το «στήσιµο» της σκηνής του Aγγελιαφόρου. Ποιες προτάσεις θα του
έκανες για την κίνηση του Aγγελιαφόρου στο χώρο και γενικότερα για τον
τρόπο, µε τον οποίο θα υποδυθεί το ρόλο του; Σκέψου την ηλικία, την κοινωνική του θέση και τη συναισθηµατική του κατάσταση.
Γέροντας αγγελιαφόρος (σικελικός ερυθρόµορφος κρατήρας του 4ου αι. π.X.)

A™ Eªµ∞£À¡√Àª∂
■

Ο γέροντας παραµένει στο σκηνικό χώρο και µετά την αναγγελία για την ανάληψη του ειδώλου (αγγελική ρήση).
Παύει έτσι να είναι µόνο αγγελιαφόρος. Ξαναγίνεται ο πιστός υπηρέτης που εκδηλώνει συναισθήµατα και εκφράζει
προβληµατισµούς.
ñ Για ποιους λόγους νοµίζεις ότι ανατίθεται αυτός ο διευρυµένος ρόλος σε ένα γέροντα υπηρέτη του Μενέλαου
που πολέµησε µαζί του στην Τροία;

■

Aς σταθούµε στις αναφορές του γέροντα υπηρέτη στους θεούς, την τύχη και την ανθρώπινη µοίρα.
ñ Ποιες είναι οι απόψεις του για τα θέµατα αυτά;
ñ Ας φανταστούµε τον αντίχτυπο των προβληµατισµών αυτών στους Αθηναίους θεατές του 412 π.X.

■

Tρωαδίτες και Έλληνες πολέµησαν και χάθηκαν στην Tροία για ένα είδωλο, εξαπατηµένοι.
ñ Ας αναζητήσουµε αναλογίες στη σηµερινή εποχή.

¶∞ƒ∞§§∏§√ K∂πª∂¡√ 4
«°π∞ E¡∞ ¶√À∫∞ªπ™√ A¢∂π∞¡√»
K·È ÛÙËÓ TÚÔ›·;
T›ÔÙÂ ÛÙËÓ TÚÔ›· – ¤Ó· Â›‰ˆÏÔ.
ŒÙÛÈ ÙÔ ı¤Ï·Ó ÔÈ ıÂÔ›.
KÈ Ô ¶¿ÚË˜, Ì’ ¤Ó·Ó ›ÛÎÈÔ Ï¿ÁÈ·˙Â Û·Ó Ó· ‹Ù·Ó Ï¿ÛÌ· ·ÙﬁÊÈÔØ
ÎÈ ÂÌÂ›˜ ÛÊ·˙ﬁÌ·ÛÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ EÏ¤ÓË ‰¤Î· ¯ÚﬁÓÈ·.
MÂÁ¿ÏÔ˜ ﬁÓÔ˜ Â›¯Â ¤ÛÂÈ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·.
TﬁÛ· ÎÔÚÌÈ¿ ÚÈÁÌ¤Ó·
ÛÙ· Û·ÁﬁÓÈ· ÙË˜ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ÛÙ· Û·ÁﬁÓÈ· ÙË˜ ÁË˜Ø
ÙﬁÛÂ˜ „˘¯¤˜
‰ÔÛÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÈ˜ Ì˘ÏﬁÂÙÚÂ˜, Û·Ó ÙÔ ÛÈÙ¿ÚÈ.
KÈ ÔÈ ÔÙ·ÌÔ› ÊÔ˘ÛÎÒÓ·Ó ÌÂ˜ ÛÙË Ï¿ÛË ÙÔ ·›Ì·
ÁÈ· ¤Ó· ÏÈÓﬁ Î˘Ì¿ÙÈÛÌ· ÁÈ· ÌÈ· ÓÂÊ¤ÏË
ÌÈ·˜ ÂÙ·ÏÔ‡‰·˜ Ù›Ó·ÁÌ· ÙÔ Ô‡Ô˘ÏÔ ÂÓﬁ˜ Î‡ÎÓÔ˘
ÁÈ· ¤Ó· Ô˘Î¿ÌÈÛÔ ·‰ÂÈ·Óﬁ, ÁÈ· ÌÈ·Ó EÏ¤ÓË.
°. ™ÂÊ¤ÚË˜, «EÏ¤ÓË» (·ﬁÛ·ÛÌ·)
W. Lachnit,
O θάνατος της ∆ρέσδης

(Aﬁ ÙÔ °. ™ÂÊ¤ÚË˜, ¶ÔÈ‹Ì·Ù·, ÿÎ·ÚÔ˜)
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MEN.

ΑΓΓ.33

XOP.

™Ã√§π∞

λεύτερος αν δεν είµαι, λεύτερη έχω
ψυχήØ29 το ’να κακό κάλλιο απ’ τα δύο: φαύλη
να ’χω καρδιά και δούλο να µε λένε.30
Μόχθους πολλούς µαζί µου πολεµώντας
πέρασες, γέροØ τώρα, έλα, µοιράσου
την ευτυχία µουØ31 τρέξε στους συντρόφους
που µας απόµειναν και πες τα νέαØ
πώς είναι εδώ τα πράγµαταØ ας προσµένουν
έτοιµοι στο γιαλό για τους αγώνες
που ’χω να κάνω ακόµη, αν θα µπορέσω,
καθώς ελπίζω, ετούτην απ’ τη χώρα
ν’ αρπάξωØ ας αγρυπνούν κι όλοι ενωµένοι,
σε µια σµίγοντας τύχη, απ’ τους βαρβάρους
κάποιο να βρούµε τρόπο να σωθούµε.32
Θα γίνουν, βασιλιά µου, αυτάØ µα βλέπω
κούφια τη µαντική, ψευτιές γεµάτη.34
Με τη φωτιά και τα πουλιά µαντείες
τίποτα δεν αξίζουνØ35 αν πιστεύεις
πως τα πουλιά ωφελούνε τους ανθρώπους,
ανόητος είσαι. Ο Κάλχας36 στο στρατό µας
δε µίλησε καθόλου, κι ας θωρούσε
να χάνονται οι δικοί του για έναν ίσκιοØ
κούρσεψαν ανωφέλευτα τη χώραØ
θα πεις, δεν το ’θελε ο θεόςØ37 και γιατί τότε
πηγαίνουµε στους µάντεις; Όταν κάνεις
θυσίες στους θεούς, να τους γυρεύεις
τα καλά µόνο κι άσε τις µαντείεςØ
ξεγέλασµα είναι στη ζωήØ κανένας
δεν πλούτισε µ’ αυτές όντας τεµπέληςØ38
σωστό µυαλό και νους,39 να σοφός µάντης.
Στα όσα είπε ο γέρος συµφωνώØ άµα
κερδίσεις τους θεούς, στο σπιτικό σου
την πιο µεγάλη µαντική έχεις µπάσει.

◗

Ποιες εντολές δίνει
ο Mενέλαος
στον Aγγελιαφόρο;

◗

Ποιες σκέψεις κάνει
ο Aγγελιαφόρος
για τους θεούς και
τη µαντική τέχνη;
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29. Την εποχή εκείνη κάποιοι σοφιστές δίδασκαν τη φυσική ισότητα όλων των ανθρώπων, τους οποίους οι κοινωνικές συνθήκες και οι
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.
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ιστορικές συγκυρίες είχαν διακρίνει σε ελεύθερους και δούλους, Έλληνες και βαρβάρους.
∆ηλαδή:από το να είµαι και δούλος και κακός, ας είµαι βέβαια δούλος αλλά τουλάχιστον καλός.
O Mενέλαος προσκαλεί τον αφοσιωµένο δούλο να µοιραστεί µαζί του την ευτυχία ως ηθική ανταµοιβή για τις υπηρεσίες του.
Προοικονοµία της δραπέτευσης του Μενέλαου και της Ελένης.
Και αυτή η ρήση του Aγγελιαφόρου αρχίζει µε µια γενική διαπίστωση και µετά περνάει στα παραδείγµατα. Ολόκληρη η ρήση έχει θεωρηθεί από µερικούς µελετητές περιττή και µεταγενέστερη παρεµβολή.
Σύµφωνα µε τον ιστορικό Θουκυδίδη, µετά την καταστροφή στη Σικελία οι Aθηναίοι είχαν στραφεί όχι µόνο εναντίον των πολιτικών «που
τους είχαν παρακινήσει να κάνουν την εκστρατεία», αλλά «και εναντίον των χρησµολόγων και των µάντεων και όσων άλλων που µε τις
προφητείες τους τους είχαν δηµιουργήσει την ελπίδα ότι θα καταλάβουν τη Σικελία» (H΄, 1, 1-2, µτφρ. Ά. Bλάχος).
Αναφέρεται σε δύο τρόπους της µαντικής τέχνης: α) στις θυσιαστήριες φλόγες, β) στις κραυγές και τις κινήσεις των πουλιών (τους
οιωνούς).
Περίφηµος µάντης από τον τρωικό µυθολογικό κύκλο.
Tο να αποδίδει κάποιος στο συνοµιλητή του µια πιθανή ερώτηση ή αντίρρηση είναι ένα ρητορικό σχήµα που λέγεται προαπντησις.
Θυµίζει το γνωστό σν Aθην! κα# χερα κ%νει.
Στο πρωτότυπο: γν&µη δ’ ρ%στη µντις τ’ ε'(ουλ%α. Ε'(ουλ%αν (= σωστό µυαλό, σωστή κρίση) υπόσχονταν οι σοφιστές ότι µπορούσαν να διδάξουν τους νέους. Mε τα λόγια αυτά ο Aγγελιαφόρος αποχωρεί από τη σκηνή.
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A™ °π¡√Àª∂ £∂∞∆∂™
■

Παρακολουθούµε µια σύγχρονη παράσταση της Ελένης...
Βλέπουµε τον Aγγελιαφόρο και ακούµε τους στοχασµούς του.
ñ Τον νιώθουµε κοντά µας; Mας αγγίζουν τα λόγια του;

Θεατές σε σύγχρονη παράσταση

A™ Eªµ∞£À¡√Àª∂
■

Ο Aγγελιαφόρος στο λόγο του ασκεί έντονη κριτική στους µάντεις, επαναφέροντας έτσι το πρόβληµα της αδυναµίας
του ανθρώπου να φτάσει εύκολα στη γνώση.
ñ Τι µπορούµε να εµπιστευόµαστε, σύµφωνα µε τον Aγγελιαφόρο; Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να κατευθύνουµε τη ζωή µας; Ας συζητήσουµε την πρότασή του.

■

Ένα από τα κατά ποιόν µέρη* της τραγωδίας, σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη, είναι η διάνοια*, οι ιδέες δηλαδή και οι
σκέψεις που εκφράζουν τα πρόσωπα της τραγωδίας και τα επιχειρήµατα που χρησιµοποιούν, για να υποστηρίξουν
τις θέσεις τους.
ñ Ας αναζητήσουµε σε αυτήν τη σκηνή απόψεις και προβληµατισµούς που συνθέτουν τη διάνοια.
ñ ∆ικαιολογείται ο χαρακτηρισµός του Ευριπίδη ως «από σκηνής φιλόσοφος»;
ñ Ποιες από αυτές τις απόψεις θα µπορούσε να διατυπώσει κι ένας ήρωας σύγχρονου θεατρικού έργου;

■

Ας υποθέσουµε ότι έλειπαν οι στοχασµοί του Aγγελιαφόρου. Τι θα κέρδιζε, τι θα έχανε το δραµατικό έργο;
¶∞ƒ∞§§∏§√ K∂πª∂¡√ 5
M∞¡∆π∫∏
O Êﬁ‚Ô˜ Î·È Ë ¿ÁÓÔÈ·, Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó Â‡ÎÔÏ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ÛÙË ‰ÂÈÛÈ‰·ÈÌÔÓ›· Î·È
ÙËÓ «ÚﬁÏË„Ë» (ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÙÔ˘ Î·ÎÔ‡), ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎﬁ Ó· ÙÔÓ Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÂ
ÌÈ· ‰È·ÚÎ‹ ·ÁˆÓ›· ÁÈ· Ù· ﬁÛ· ÙÔ˘ ¤ÌÂÏÏ·Ó Ó· Û˘Ì‚Ô‡Ó, Î·È Ó· ÙÔ˘ ÁÂÓÓ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ
Ù¿ÛË ÙË˜ Ì·ÓÙÈÎ‹˜ [...]. MÔÚÔ‡ÌÂ Ó· Ô‡ÌÂ ˆ˜ Ë MÂÙÂˆÚÔÏÔÁ›· ÎÈ Ë AÛÙÚÔÏÔÁ›·
‹Ù·Ó Ù· ÚÒÙ· ÛÎ¤ÏË Î·È ›Ûˆ˜ Ë ÚÒÙË ·ÊÔÚÌ‹ ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ M·ÓÙÈÎ‹˜. Aﬁ Ù· ÚÔÁÓˆÛÙÈÎ¿ ÙÔ˘ Î·ÈÚÔ‡ ‰È·ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡ÂÈ Î·ÓÂ›˜ ÙË Ì·ÓÙÂ›· Î·È ÙÈ˜ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎ¤˜ ÂÚÌËÓÂ›Â˜, ÙÔ˘˜ ÔÈˆÓÈÛÌÔ‡˜ [...]. T· Ê˘ÛÈÎ¿ Ê·ÈÓﬁÌÂÓ· Á›ÓÔÓÙ·È ¤ÙÛÈ ‰ÈÂÚÌËÓÂ›˜ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙË˜ T‡¯Ë˜ ‹ ÙÔ˘ £ÂÔ‡. AÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÛÂ ÈÔ ÂÍÂÏÈÁÌ¤ÓË ÌÔÚÊ‹ ﬁÓÂÈÚ·,
ÔÙ·Û›Â˜, Î·ÓÙËÏÔÌ·ÓÙÂ›·, ˘ÚÔÌ·ÓÙÂ›·, Î·ÊÂÌ·ÓÙÂ›·, ¯ÂÈÚÔÌ·ÓÙÂ›· [...] Ô Î·Ê¤˜
Ô˘ ¯‡ÓÂÙ·È, Ù· ÎÔ˘Ê¤Ù· Î¿Ùˆ ·ﬁ ÙÔ Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ.
¢. §Ô˘Î¿ÙÔ˜

Kαραβάτζιο, H Xειροµάντισσα

(Aﬁ ÙÔ ¢. §Ô˘Î¿ÙÔ˜, EÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ Ï·ÔÁÚ·Ê›·, M.I.E.T.) (¢È·ÛÎÂ˘‹)

«EÀµ√À§π∞» (™ø™∆√

ªÀ∞§√, ™∆. 837)

¶PøTA°OPA™. ∏ ‰È‰·ÛÎ·Ï›· ÌÔ˘ ÛÂ Î¿ÓÂÈ Ì˘·ÏˆÌ¤ÓÔ ÁÈ· ÙÈ˜ ˘Ôı¤ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÛÔ˘

(Ò˜ Ó· Î˘‚ÂÚÓ¿˜ ÌÂ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚﬁÔ ÙÔ ÓÔÈÎÔÎ˘ÚÈﬁ ÛÔ˘), Î·È ÁÈ· ÙÈ˜ ˘Ôı¤ÛÂÈ˜ ÙË˜
ÔÏÈÙÂ›·˜ (Ò˜ Ó· Á›ÓÂÈ˜ ·Û˘Ó·ÁÒÓÈÛÙÔ˜ ÔÏÈÙÈÎﬁ˜ Î·È ÛÙ· ¤ÚÁ· Î·È ÛÙÔ˘˜ ÏﬁÁÔ˘˜).
¶Ï¿ÙˆÓ, ¶ÚˆÙ·ÁﬁÚ·˜, 318e-319a (ÌÙÊÚ. H. ™˘ÚﬁÔ˘ÏÔ˜)
(Aﬁ ÙÔ ¶Ï¿ÙˆÓÔ˜ ¶ÚˆÙ·ÁﬁÚ·˜, A.¶.£. – IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ NÂÔÂÏÏËÓÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ – ÿ‰Ú˘Ì· M. TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë)
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3Ë ™KHNH (ÛÙ. 841-941)
Ως τώρα πάνε όλα καλάØ απ’ την Τροία,
δύστυχε1, και να µάθω πώς εσώθης,
κανένα κέρδοςØ όµως λαχταρούµε
ν’ ακούσουµε τα πάθη των δικών µας.
ΜΕΝΕΛΑΟΣ Με ρώτησες πολλά µ’ ένα σου λόγο.2
Τι να σου πω για τους χαµούς στο Αιγαίο,
κατάνακρα στην Εύβοια τις πανούργες
φωτιές του Ναύπλιου3, τα γυρίσµατά µου
στην Κρήτη, στη Λιβύη και στου Περσέα
τον ψηλό κάβο;4 ∆ε θα σε χορταίναν
τα λόγια µου κι εγώ θα τυραννιόµουν
τα πάθη τα παλιά ιστορώνταςØ έτσι
διπλά θα µας βασάνιζε κι η θλίψη.
ΕΛE.
Καλύτερα µου απάντησες παρ’ όσο
σ’ ερώτησα. Μονάχα ετούτο πες µου
κι άφησε τ’ άλλαØ πόσα χρόνια τάχα
παράδερνες στης θάλασσας το κύµα;5
MEN.
Χρόνους εφτά µε τα καράβιαØ πρώτα
δέκα χρονιές πολέµαγα στην Τροία.
ΕΛE.
Πόσος καιρός! Φτωχέ, εκεί πέρα εσώθης
κι ήρθες εδώ για να σε θανατώσουν.6
MEN.
Τι ’πες; Τι λες, γυναίκα, µ’ αφανίζεις.
ΕΛE.
Βιάσου και φύγε γρήγορα απ’ τη χώρα.
Θα σε σκοτώσει αυτός που ζει σ’ ετούτο.
MEN.
Και τι έκαµα για τέτοια µαύρη τύχη;
ΕΛE.
Ήρθες κι ανέλπιστα το γάµο µου εµποδίζεις.
MEN.
Θέλει κανείς το ταίρι µου δικό του;
ΕΛE.
Με πρόσβαλε, µα υπόµεινα και τούτο.7
MEN.
Άρχοντας δυνατός ή ο βασιλέας;8
ΕΛE.
Του τόπου αφέντης, τέκνο του Πρωτέα.
MEN.
Τα λόγια της γριάς αυτό εννοούσαν.
ΕΛE.
Σε ποιαν εξώπορτα βαρβάρου εστάθης;
MEN.
Σ’ αυτήνØ σα να’ µουνα φτωχός µε διώξαν.
ΕΛE.
Αχ! δυστυχία, ζητιάνεψες στ’ αλήθεια;

TΑ ΠΑΛΙΑ ΠΑΘΗ
ΤΟΥ MΕΝΕΛΑΟΥ
ΚΑΙ Ο NΕΟΣ KΙΝ∆ΥΝΟΣ

ΕΛΕΝΗ

™Ã√§π∞

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
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845

◗

Σε ποια µέρη και πόσα
χρόνια περιπλανήθηκε
ο Mενέλαος;

◗

Ποιος νέος κίνδυνος
τον απειλεί;

◗

Πώς αντιµετώπισε η Eλένη
µέχρι τώρα τις επιθυµίες
του Θεοκλύµενου;

850

855

860
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H Ελένη σκέφτεται µάλλον την τύχη που περιµένει το Μενέλαο στην Αίγυπτο, γι’ αυτό και τον αποκαλεί δύστυχο.
Στην τυπική σκηνή της αναγνώρισης οι ήρωες εξιστορούν τα πάθη τους. Tώρα είναι η σειρά του Μενέλαου να εξιστορήσει τα δικά του πάθη.
Όµως πρέπει για δραµατικούς λόγους να µην προβεί σε λεπτοµερή παρουσίαση των περιπετειών του, διότι: α) θα επιβραδυνθεί χωρίς λόγο
η εξέλιξη του δράµατος και β) το κοινό δεν πρόκειται να πληροφορηθεί τίποτε περισσότερο από όσα ήδη ξέρει από το στίχο 437 κ.εξ.
Ο Ναύπλιος, όταν έµαθε ότι οι Έλληνες επέστρεφαν στην πατρίδα τους µετά την άλωση της Τροίας, για να τους εκδικηθεί, που είχαν
εκτελέσει ως προδότη το γιο του, Παλαµήδη, άναβε φωτιές σε απόκρηµνες ακτές της Εύβοιας· οι Έλληνες βλέποντάς τες πίστευαν ότι
είχαν µπροστά τους λιµάνια, µε αποτέλεσµα τα καράβια τους να τσακίζονται στα βράχια.
Ο κάβος του Περσέα (εκεί όπου ο µυθικός ήρωας σκότωσε το θαλάσσιο κήτος και απελευθέρωσε την Ανδροµέδα) τοποθετείται στη δυτική άκρη του ∆έλτα του Νείλου.
Η Ελένη θα µπορούσε να υπολογίσει µόνη της το χρόνο µε βάση όσα της είπε ο Τεύκρος. Ωστόσο συνεχίζει να ρωτάει, ώστε µε τη βοήθεια της απάντησης να κλιµακωθούν τα συναισθήµατα στους στίχους 860-861.
Η αποκάλυψη του επικείµενου κινδύνου µοιάζει µε κραυγή αγωνίας και τους επαναφέρει στην πραγµατικότητα, ύστερα από την αυθόρµητη έκφραση των συναισθηµάτων τους.
H έκφραση αυτή διατηρεί κάποια αµφισηµία, καθώς ο Mενέλαος δεν µπορεί να καταλάβει το µέγεθος της «προσβολής» (βλ. και στ. 877).
Mε το στίχο αυτόν ο Mενέλαος ίσως αναρωτιέται για τη δύναµη του αντιπάλου.
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A™ °π¡√Àª∂ £∂∞∆∂™
Η χαρά της αναγνώρισης πέρασε. Το συναισθηµατικό
κλίµα της σκηνής αλλάζει.
■ Aς συζητήσουµε για τις εκφράσεις των προσώπων,
όπως απεικονίζονται στη διπλανή φωτογραφία.
ñ ∆ηλώνουν αυτή την αλλαγή;
ñ Πώς φαντάζεσαι τον τόνο της φωνής τους;
Mενέλαος – Eλένη (Λ. Bογιατζής – K. Kαραµπέτη,
Θέατρο του Nότου, 1996, σκην. Γ. Xουβαρδάς)

A™ Eªµ∞£À¡√Àª∂
■

Μετά την αναγνώριση και το ξέσπασµα χαράς, παρακολουθούµε την προσπάθεια των ηρώων να ξανακερδίσουν το
χαµένο χρόνο. Η Ελένη αναφέρθηκε στην προηγούµενη σκηνή στο παρελθόν της. Τώρα είναι η σειρά του Μενέλαου.
ñ Ας εντοπίσουµε τους στίχους, στους οποίους ο Μενέλαος αναφέρεται στο δικό του παρελθόν, και ας σηµειώσουµε την πορεία του στον παρακάτω χάρτη της Aνατολικής Mεσογείου.
ñ Aς εξετάσουµε κατά πόσο η απροθυµία του να αναφερθεί εκτενώς σ’ αυτό είναι ψυχολογικά δικαιολογηµένη.
ñ Για σκέψου... ξανακερδίζεται ο χαµένος χρόνος;

■

Η αναγνώριση ολοκληρώθηκε. Αν το θέµα της τραγωδίας ήταν η επανεύρεση Ελένης και Μενέλαου, το έργο θα µπορούσε να τελειώσει εδώ. Βρισκόµαστε όµως στη µέση.
ñ Ποιος νέος κύκλος ανοίγει; Πώς γίνεται αυτή η µετάβαση;

¶∞ƒ∞§§∏§√ K∂πª∂¡√ 1
Oπ ¶∂ƒπ¶§∞¡∏™∂π™
∆√À M∂¡∂§∞√À
°È·Ù› ÌÂ ‚¿Û·Ó· ÔÏÏ¿ ÛÙÈ˜ ÍÂÓËÙÂÈ¤˜ Á˘ÚÓÒÓÙ·˜, / ‹Úı· ÛÂ
¯ÚﬁÓÈ· Ô¯ÙÒ ÎÏÂÈÛÙ¿ [...] / K‡ÚÔ, ºÔÈÓ›ÎË ÎÈ A›Á˘ÙÔ Á˘ÚÓÔ‡Û· ÎÈ AÈıÈﬁÔ˘˜...
ŸÌËÚÔ˜, O‰‡ÛÛÂÈ·, ‰, ÛÙ. 81-85
(ÌÙÊÚ. Z. ™›‰ÂÚË˜)
(Aﬁ ÙÔ OÌ‹ÚÔ˘ O‰‡ÛÛÂÈ·,
Aã °˘ÌÓ·Û›Ô˘, OE¢B, 1999)
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MEN.
ΕΛE.
MEN.
ΕΛE.
MEN.
ΕΛE.
MEN.
ΕΛE.
MEN.
ΕΛE.
MEN.
ΕΛE.
MEN.
ΕΛE.
MEN.
ΕΛE.
MEN.
ΕΛE.
MEN.
ΕΛE.
MEN.
ΕΛE.
MEN.
ΕΛE.
MEN.
ΕΛE.
MEN.
ΕΛE.
MEN.
ΕΛE.
MEN.
ΕΛE.
MEN.
ΕΛE.

™Ã√§π∞

ΝαιØ δηλαδή δεν ήταν κιόλας έτσι.9
Τότε και για το γάµο µου έχεις µάθει.
Ναι, µα αν τον απόφυγες δεν ξέρω.10
Ανέγγιχτη φυλάγω την τιµή µου.
Καλά όσα λες, µα πώς να σε πιστέψω;
Βλέπεις εδώ που κάθοµαι στο µνήµα;
Κάτι στρωσίδια, δόλια, τι τα θέλεις;
Το γάµο να ξεφύγω, ικέτισσα ήρθα.
Βωµό δε βρήκες ή έτσι συνηθίζουν;11
Σαν το ναό θεού µ’ έχει φυλάξει.
Και δεν µπορώ στη Σπάρτη να σε πάω;
Σπαθί σε περιµένει αντί για µένα.
Μα τότες είµαι ο πιο δυστυχισµένος.
Μην ντρέπεσαι και φύγε από τη χώρα.12
Για σε πήρα την Τροία, να σ’ αφήσω;
Καλύτερα παρά να σε σκοτώσουν.
Άναντρα λόγια, ανάξια της Τρωάδας.
Το βασιλιά, κι ας θες, δε θα τον σφάξεις.13
Τι, δεν πληγώνει ξίφος το κορµί του;
Το αδύνατο αν ζητάς, σοφός δεν είσαι.
Έτσι βουβός θα κάτσω να µε δέσουν;
Με δόλο ξεπερνάς τη δυσκολία.
Κάλλιο ας χαθώ χτυπώντας τους εχθρούς µου.
Μονάχα µια η ελπίδα να σωθούµε.
Χρυσάφι τάχα, τόλµη ή παρακάλια;14
Φτάνει µη µάθει ο βασιλιάς πως ήρθες.
Ποιος θα το πει;15 Κι ούτε θα µε γνωρίσει.
Κάποιος δικός του ισόθεος τον συντρέχει.
Μια µαντική φωνή µες στο παλάτι;16
ΌχιØ µονάχα η αδελφή του η Θεονόη.
Όνοµα για προφήτισσαØ17 λέγε, τι κάνει;
Ξέρει τα πάντα, θα σε µαρτυρήσει.
Τότε θα µε σκοτώσουν, δεν ξεφεύγω.
Στις ικεσίες µας µπορεί να στέρξει-

875

TΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΣΩΤΗΡΙΑΣ

880

ΤΗΣ

885

890

◗

Tι προτείνει η Eλένη
στο Mενέλαο;

◗

Ποια είναι η προϋπόθεση
για τη σωτηρία τους;

◗

Tι αποφασίζουν να κάνουν
οι ήρωες σε περίπτωση
αποτυχίας;

895

900

905

9. O Mενέλαος εννοεί ότι και, όταν ακόµα ζητούσε βοήθεια, διατηρούσε την αξιοπρέπειά του.
10. O Mενέλαος εκφράζει ξανά την αµφιβολία του για τη συζυγική πίστη της Ελένης. Στη συνέχεια (στ. 878), η Eλένη δηλώνει µε τρόπο

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
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που δεν επιδέχεται αµφισβήτηση την πίστη της, αλλά ο Mενέλαος (στ. 879) θέλει µια απόδειξη γι’ αυτό. Eδώ περιγράφεται µε ρεαλιστικό τρόπο µια συµπεριφορά.
Στην αρχαία Ελλάδα άσυλο εξασφάλιζαν οι ναοί και οι βωµοί των θεών, όχι όµως τα ηρώα (ναοί και τάφοι ηρώων). Eποµένως η απορία του Mενέλαου είναι δικαιολογηµένη.
Tα λόγια αυτά είναι χαρακτηριστικά του ήθους της Ελένης. Aπό το σηµείο αυτό αρχίζει ένας αγώνας γενναιοδωρίας ανάµεσα στους
δύο συζύγους: η Eλένη είναι έτοιµη να θυσιαστεί, για να σώσει τον άντρα της, ο Mενέλαος είναι αποφασισµένος να αντιµετωπίσει τον
κίνδυνο, για να την πάρει µαζί του.
Η Ελένη αντιλαµβάνεται ότι ο Μενέλαος σκοπεύει να αντισταθεί και να στραφεί εναντίον του Θεοκλύµενου, ότι σκέφτεται δηλ. µια βίαιη
λύση.
Xρυσάφι = δωροδοκία, παρακάλια = ρητορικά επιχειρήµατα και ικεσίες.
H ερώτηση είναι ρητορική, καθώς δεν περιµένουµε απάντηση. Eδώ ισοδυναµεί µε άρνηση (= κανένας δε θα αποκαλύψει την ταυτότητά µου). Ο Μενέλαος δεν αποκάλυψε στη Γερόντισσα την ταυτότητά του.
Ο Μενέλαος φαντάζεται ότι µέσα στο παλάτι ακούγονται φωνές προφητικές, που προειδοποιούν το Θεοκλύµενο.
Αναφορά στην ετυµολογία του ονόµατος (Θεονόη < Θες + νο/ς).
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■

Οι θεατές παρακολουθούν τη στιχοµυθία Ελένης-Μενέλαου, σε ένα σκηνικό που δεν
έχει αλλάξει από την αρχή του έργου. Το κείµενο όµως προσθέτει µια νέα ένδειξη,
που µπορεί να αξιοποιηθεί σκηνογραφικά.
ñ Ας την εντοπίσουµε στο κείµενο.

■

Στις φωτογραφίες αυτής της σελίδας εικονίζονται βασικοί ήρωες από άλλες τραγωδίες. Θα µπορούσαν να είναι οι ήρωές µας στη σκηνή που µελετάµε; Γιατί;

Hλέκτρα – Oρέστης (A. Bαλάκου – Π. Φυσσούν, Σοφοκλής, Hλέκτρα,
Eθνικό θέατρο, 1972, σκην. Σ. Eυαγγελάτος)

A™ Eªµ∞£À¡√Àª∂
■

Για µία ακόµα φορά η Ελένη και ο Μενέλαος, αντιµέτωποι µε καταστάσεις που τους ξαφνιάζουν, βιώνουν έντονα συναισθήµατα.
ñ Ας παρακολουθήσουµε τις συναισθηµατικές τους διακυµάνσεις και ας συσχετίσουµε την ψυχική τους κατάσταση µε τη χρήση στιχοµυθίας.

■

H Ελένη και ο Μενέλαος, έρµαια της τύχης και του δόλου των θεών, είχαν τα χαρακτηριστικά του τραγικού ήρωα.
ñ Tώρα, µε το ανέλπιστο αντάµωµά τους ύστερα από τον πολύχρονο χωρισµό, εξακολουθούν να έχουν τα χαρακτηριστικά αυτά;

¶∞ƒ∞§§∏§√ K∂πª∂¡√ 2
«AÃ ¶√À £∞ Bƒ√Àª∂ ™ø∆∏ƒπ∞;»
[ŸÙ·Ó Ô √Ú¤ÛÙË˜ ÚÔÛ·ıÂ› Ó· ‚ÚÂÈ ÙÚﬁÔ Ó· ÍÂÊ‡ÁÂÈ Ì·˙› ÌÂ ÙËÓ ·‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘, πÊÈÁ¤ÓÂÈ·, ·ﬁ ÙË ‚·Ú‚·ÚÈÎ‹ ¯ÒÚ· ÙˆÓ ∆·‡ÚˆÓ, Ë πÊÈÁ¤ÓÂÈ· ‰›ÓÂÈ ÙË Ï‡ÛË.]

Oρέστης – Iφιγένεια
(K. Kωνσταντόπουλος
– Λ. Kονιόρδου,
Eυριπίδης, Iφιγένεια
εν Tαύροις,
Θεσσαλικό θέατρο, 1990,
σκην. K. Tσιάνος)

√PE.
IºI.
√PE.
IºI.
√PE.
IºI.
√PE.
IºI.
√PE.
IºI.
√PE.
IºI.
√PE.

∆Ô ‚·ÛÈÏÈ¿ ·Ó ÛÎÔÙÒÓ·ÌÂ; ªÔÚÔ‡ÌÂ;
∆ÔÓ ÓÙﬁÈÔ, ÂÌÂ›˜, ÍÂÓÔÊÂÚÌ¤ÓÔÈ; ºÚ›ÎË.
¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ÙÔÏÌ‹ÛÔ˘ÌÂ, ·Ó Ì·˜ ÛÒ˙ÂÈ.
∆Ô ı¿ÚÚÔ˜ ÛÔ˘ Ì’ ·Ú¤ÛÂÈØ ·‰‡Ó·ÙÔ ﬁÌˆ˜.
ªÂ˜ ÛÙÔ Ó·ﬁ ·Ó ÌÂ ÎÚ‡„ÂÈ˜; ¶Ò˜ ÙÔ ÎÚ›ÓÂÈ˜;
§Â˜, Ï˘ÙÚˆÌﬁ Ó· ‚ÚÔ‡ÌÂ ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È;
¡‡¯Ù· ˙ËÙ¿ Ë ÎÏÂ„È¿, Î·È Êˆ˜ Ë ·Ï‹ıÂÈ·.
∂›Ó·È Ê‡Ï·ÎÂ˜ Ì¤Û·Ø ı· Ì·˜ ÓÈÒÛÔ˘Ó.
Ã·Ì¤ÓÔÈ! ∞¯ Ô‡ ı· ‚ÚÔ‡ÌÂ ÛˆÙËÚ›·;
£·ÚÚÒ ˆ˜ ‚Ú‹Î· ¤Ó· Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ Û¯¤‰ÈÔ.
™·Ó ÙÈ; ∫È ÂÌ¤Ó· Â˜ ÙÔ, Ó· ÙÔ Í¤Úˆ.
∆· ¿ıÈ· ÛÔ˘ ÁÈ· Ù¤¯Ó·ÛÌ· ı· ¿Úˆ.
™Ù· Ù¤ÙÔÈ· ÊÔ‚ÂÚ¤˜ Â›Ó’ ÔÈ Á˘Ó·›ÎÂ˜.
∂˘ÚÈ›‰Ë˜, ∏ πÊÈÁ¤ÓÂÈ· ÛÙË ¯ÒÚ· ÙˆÓ ∆·‡ÚˆÓ,
ÛÙ. 1020-1032 (ÌÙÊÚ. £. ™Ù·‡ÚÔ˘)

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

XOP.

™Ã√§π∞
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Να κάνει τι; Σε ποιες µε πας ελπίδες;
Στον αδελφό της να µην πει πως ήρθες.
Και τότε θα ξεφύγουµε απ’ τη χώρα;
Κρυφά της όχι, µόνο αν µας συντρέξει.
∆ικό σου το έργο, γυναίκα σε γυναίκα.
Ικέτισσα τα πόδια της θ’ αγγίξω.
Κι άµα στα παρακάλια µας δε στέρξει;
ΠεθαίνειςØ κι εγώ νύφη µε το ζόρι.
Τάχατες απ’ τη βία θα µε προδώσεις;18
Όρκο µεγάλο ορκίστηκα, αν εσένα...
Τι λες; Θα σκοτωθείς; ∆εν παίρνεις άλλον;
Με το ίδιο ξίφος δίπλα σου θα πέσω.
Πιάσ’ το δεξί µου χέρι19 κι έλα, ορκίσου.
Άµα χαθείς εσύ κι εγώ πεθαίνω.
Κι εγώ τελειώνω τη ζωή, αν σε χάσω.20
Πώς θα πεθάνουµε όµως δοξασµένα;
Απάνω εδώ στον τάφο θα σε σφάξω
κι ύστερα θα σφαχτώ κι εγώ.21 Μα πρώτα
θα πολεµήσω όσο µπορώ για σένα.
Ας έρθει όποιος τολµάØ22 δε θα ντροπιάσω
τη δόξα µου στην Τροία, να µου λένε,
σαν πάω στην Ελλάδα, πως για µένα
τον Αχιλλέα της έχασεν η Θέτη,
το γιο του ο Νέστορας23 κι είδα τον Αία
τον Τελαµώνιο να σκοτώνεται, όµως
για χάρη της γυναίκας µου δεν έχω
το θάρρος να πεθάνω;24 Βέβαια το’ χωØ
αν οι θεοί σοφοί λογιούνται, τότε
τον ψυχωµένον άντρα που αφανίσαν
οι εχθροί του, σε αψηλό τον θάβουν τάφο,
µα τους δειλούς στους άγριους ρίχνουν βράχους.25
∆ώστε, θεοί, στο γένος του Ταντάλου
την ευτυχία, τα βάσανα ας γλιτώσει.26

910

915

920

925

930

935

940

18. Πάλι δύσπιστος ο Μενέλαος φοβάται ότι η Ελένη θα τον προδώσει. Πιο πολύ από την ιδέα του θανάτου ο Mενέλαος απεχθάνεται την

ιδέα ότι η Eλένη µπορεί να παντρευτεί κάποιον άλλο.
19. Oι αρχαίοι συνήθιζαν να ορκίζονται πιάνοντας ο ένας το δεξί χέρι του άλλου. Mε αυτό τον τρόπο θα επικυρωθεί το περιεχόµενο του όρ-

κου και θα τηρηθούν οι συµφωνίες ανάµεσά τους.
O αµοιβαίος όρκος αποτελεί την κορύφωση της αφοσίωσης ανάµεσα στο Mενέλαο και την Eλένη.
Mε την αιµατηρή αυτή πράξη βεβηλώνεται ο τάφος κι έτσι οι ήρωες διαµαρτύρονται για την παραβίαση του δικαίου.
O Mενέλαος λέγοντας αυτά ενδεχοµένως τραβά και το ξίφος του.
Πρόκειται για τον Aντίλοχο, ο οποίος σύµφωνα µε την επική παράδοση θυσιάστηκε, για να σώσει τον πατέρα του Nέστορα.
Η αντίθεση που κρύβεται στα λόγια του Μενέλαου είναι: άλλοι πεθάνανε ή χάσανε τους συγγενείς τους για χάρη της γυναίκας µου
κι εγώ δε θα έχω το θάρρος να πεθάνω γι’ αυτήν;.
25. Σύµφωνα µε τους αθηναϊκούς νόµους απαγορευόταν η ταφή των προδοτών («δειλών») µέσα στα όρια της χώρας τους.
26. H Kορυφαία κλείνει τυπικά τη σκηνή αυτή απαντώντας στα λόγια του Mενέλαου, τα οποία παραπέµπουν σε βίαιες εικόνες και σε θανάτους, µε µια ευχή στους θεούς.
20.
21.
22.
23.
24.
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■

Στις διπλανές φωτογραφίες εικονίζεται ο Μενέλαος σε
διαφορετικές σκηνές του έργου: στη σκηνή µε τη Γερόντισσα και στη σκηνή που µελετάµε.
ñ Σε ποια σκηνή αντιστοιχεί καθεµιά; Πώς το καταλαβαίνεις;

Mενέλαος (B. Kανάκης,
Eθνικό Θέατρο, 1977,
σκην. A. Σολοµός)

Mενέλαος (K. Aθανασόπουλος,
Aµφιθέατρο,1999,
σκην. Σ. Eυαγγελάτος)

A™ Eªµ∞£À¡√Àª∂
■

Ο ρακένδυτος Μενέλαος, που λίγο πριν κρυβόταν ίσως πίσω από το µνήµα, τώρα ορκίζεται πάνω στο µνήµα ότι θα
αγωνιστεί µέχρι θανάτου. O όρκος ηρώων θεωρείται συνηθισµένο µοτίβο των λογοτεχνικών έργων µε ροµαντικό χαρακτήρα. Άλλα τέτοια στοιχεία είναι ο χωρισµός αγαπηµένων προσώπων, η επανεύρεση, η συζυγική πίστη, η φυγή.
ñ Ποια από αυτά έχουµε συναντήσει στην Eλένη;

■

Aς σταθούµε ειδικά στον όρκο των ηρώων µας.
ñ Ποια συναισθήµατα σου προκαλεί;
ñ Oρκιζόµαστε σήµερα; Σε ποιες περιπτώσεις;

■

H σκέψη και η δράση του Mενέλαου και της Eλένης φαίνεται να καθορίζονται στο σηµείο αυτό από το αίσθηµα τιµής,
σύµφωνα και µε τον ηρωικό κώδικα της εποχής, στην οποία διαδραµατίζεται η ιστορία µας.
ñ Aς εντοπίσουµε τα σηµεία στα οποία εκφράζεται η έγνοια για την τιµή τους.
ñ Πιστεύεις ότι η δράση των ηρώων µας ρυθµιζόταν από την αρχή του έργου µε βάση αυτό τον κώδικα;
ñ Πώς εννοείς εσύ την τιµή και την αξιοπρέπεια;

¶∞ƒ∞§§∏§√ K∂πª∂¡√ 3
E § § ∏ ¡ π ∫ √ ™ À ¡ ∆ ∞ ° ª ∞ (Aƒ£ƒ√ 59 ¶∞ƒ. 61)
OÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÚÈÓ ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Ù· Î·ı‹ÎÔÓÙ¿
ÙÔ˘˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ BÔ˘ÏÂ˘Ù‹ÚÈÔ Î·È ÛÂ ‰ËÌﬁÛÈ·
Û˘ÓÂ‰Ú›·ÛË ÙÔÓ ·ÎﬁÏÔ˘ıÔ ﬁÚÎÔ: «OÚÎ›˙ÔÌ·È
ÛÙÔ ﬁÓÔÌ· ÙË˜ AÁ›·˜ Î·È OÌÔÔ‡ÛÈ·˜ Î·È ·‰È·›ÚÂÙË˜ TÚÈ¿‰·˜ Ó· Â›Ì·È ÈÛÙﬁ˜ ÛÙËÓ ¶·ÙÚ›‰·
Î·È ÙÔ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎﬁ ÔÏ›ÙÂ˘Ì·, Ó· ˘·ÎÔ‡ˆ ÛÙÔ
™‡ÓÙ·ÁÌ· Î·È ÙÔ˘˜ ÓﬁÌÔ˘˜ Î·È Ó· ÂÎÏËÚÒÓˆ
Â˘Û˘ÓÂ›‰ËÙ· Ù· Î·ı‹ÎÔÓÙ¿ ÌÔ˘».

Oƒ∫√™:
H Xƒπ™∆π∞¡π∫∏
∞¶√æ∏

\EÁg ‰b Ï¤Áˆ ñÌÖÓ Ìc
çÌﬁÛ·È ¬Ïˆ˜.
K·Ù¿ M·Ùı·›ÔÓ,
ÎÂÊ. Eã34

™‡ÓÙ·ÁÌ· ÙË˜ EÏÏ¿‰·˜, BÔ˘Ï‹ ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ
Θ. Tσόκος, Όρκος των Φιλικών
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