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Όλα καλά µες στο παλάτι, φίλεςØ
η κόρη του Πρωτέα µάς βοηθάειØ
δεν εφανέρωσε στον αδελφό της,
παρ’ όλο που τη ρώτησε, πως ήρθε
κι είναι κοντά µας ο άντρας µουØ του είπε,
για χάρη µου, πως έχει πια πεθάνει. 1
Και το Μενέλαο τον συντρέχει η τύχηØ
γιατί ’ναι αρµατωµένος µε τα όπλα
που θα ’ριχνε στη θάλασσαØ βαστάει
στο δυνατό του χέρι την ασπίδα
και στο δεξί έχει το κοντάρι, τάχα
για να τιµήσει το νεκρό µαζί µου.
Είναι έτοιµος να πολεµήσει, µύριους
βάρβαρους να σκοτώσει, στο καράβι
µόλις θα µπούµεØ του ’δωσα να βάλει
χιτώνα ωραίο και µε ποταµίσο
τον έλουσα νερό δροσάτο, που είχε
να νιώσει χρόνια στο κορµί του. Ωστόσο
να, βγαίνει από το παλάτι εκείνος
που σίγουρα θαρρεί πως θα µε πάρειØ2
ανάγκη να σωπαίνωØ κι εσείς όµως
παρακαλώ το στόµα σας κρατήστε
κλειστό, για να σας σώσω κάποια µέρα,
αν τώρα εγώ κι ο άντρας µου σωθούµε.3
ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΣ ∆ούλοι, µε τη σειρά να προχωράτε,
καθώς ο ξένος4 όρισε, κρατώντας
τις προσφορές που θα ριχτούν στο κύµα.
Ελένη, αν δε νοµίζεις πως µιλάω
ανόητα, άκουσέ µε κι εδώ µείνεØ
στον άντρα σου τα ίδια θα προσφέρεις,
είσαι δεν είσαι µέσα στο καράβι.5
Φοβάµαι µήπως σου ’ρθει επιθυµία,
στο πέλαο να ριχτείς από τη θλίψη
για τις χάρες6 του Μενέλαου, µια κι έτσι
πολύ πικρά γι’ αυτόν αναστενάζεις.
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ΠΑΛΑΤΙ

◗

Tι είπε η Θεονόη
στον αδελφό της;

◗

Ποια είναι η τωρινή κατάσταση του Mενέλαου;

◗

Tι ζητάει η Eλένη
από το Xορό;
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◗

Tι προτείνει
ο Θεοκλύµενος
στην Eλένη;

◗

Πώς η Eλένη αντιµετωπίζει
τις προτάσεις του;

Κατά τη διάρκεια του Β΄ Στασίµου ο Θεοκλύµενος φρόντισε να ρωτήσει την αδελφή του αν αλήθευαν οι πληροφορίες για το Μενέλαο.
Η Θεονόη τον διαβεβαίωσε ότι ο Μενέλαος έχει πεθάνει. Εποµένως, η στάση της Θεονόης υπήρξε ενεργητική, καθώς δεν περιορίστηκε απλώς στην αποσιώπηση της άφιξης του Mενέλαου στην Aίγυπτο.
Ο Θεοκλύµενος εισέρχεται στη σκηνή µε δούλους που µεταφέρουν τις προσφορές για το «νεκρό» Μενέλαο.
H εξασφάλιση της σιωπής του Xορού είναι συνηθισµένο θέµα σε τραγωδίες, όπου εξυφαίνεται από τους ήρωες µια «µηχανή»· εδώ η
προσπάθεια της Ελένης φαντάζει εύκολη, αφού ο Xορός αποτελείται από Ελληνίδες σκλάβες που συµπαθούν τους Έλληνες και συµπάσχουν µαζί τους.
Eννοεί το Μενέλαο.
Για τους αρχαίους Έλληνες ήταν προσβλητικό να µη θεωρηθεί αναγκαία η παρουσία τους σε µια θρησκευτική τελετή.
Eννοεί τις χαρές που δοκιµάζει κανείς από ένα αγαπηµένο πρόσωπο.
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Το τραγούδι του Χορού τελειώνει. Η Ελένη βγαίνει από το παλάτι. Τι να έχει
συµβεί στο µεταξύ;
■

Aς παρατηρήσουµε τη διπλανή φωτογραφία.
ñ Ποια ατµόσφαιρα φαίνεται να επικρατεί; Ο σκηνοθέτης βασίστηκε
σε στοιχεία που προκύπτουν από το κείµενο;
ñ Πιστεύεις ότι θα µπορούσε να υπάρξει διαφορετική σκηνοθετική
πρόταση;

■

Εκτός από την Ελένη στη σκηνή εµφανίζεται και ο Μενέλαος.
ñ Ποια είναι η σκευή του;
ñ Γιατί άραγε παρουσιάζεται µε λεπτοµέρειες από την Ελένη;
Eλένη – Xορός (A. Λαδικού, K.Θ.B.E., 1982, σκην. A. Bουτσινάς)

A™ Eªµ∞£À¡√Àª∂
■

Η Ελένη ανακοινώνει στις γυναίκες του Χορού τι συνέβη στο παλάτι, όσο εκείνες τραγουδούσαν. Με βάση όσα προηγήθηκαν, ας θυµηθούµε τη σχέση τους
και ας σκεφτούµε:
ñ γιατί η Ελένη νιώθει την ανάγκη να µοιραστεί τα νέα µαζί τους·
ñ ποια δραµατική σκοπιµότητα εξυπηρετεί αυτή η ανακοίνωση·
ñ ποιες από αυτές τις πληροφορίες συνδέονται µε την εξέλιξη του σχεδίου
απόδρασης.

■

Μετά τη σιωπή της Θεονόης η Ελένη προσπαθεί να εξασφαλίσει και τη σιωπή
των γυναικών του Χορού.
ñ Πιστεύεις ότι θα ανταποκριθούν; Πώς νιώθουν άραγε;
Ελένη και Γυναίκες του Χορού (Λ. Τασοπούλου, Αµφιθέατρο, 1999, σκην. Σ. Ευαγγελάτος)
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√È ÂÓ‰˘Ì·ÙÔÏÔÁÈÎ¤˜ Î·È ÔÈ ÛÎËÓÔÁÚ·ÊÈÎ¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ Î·ıÚÂÙ›˙Ô˘Ó ‹ ı· ¤ÚÂÂ Ó· Î·ıÚÂÙ›˙Ô˘Ó ÙË ÛÎËÓÔıÂÙÈÎ‹ ÁÚ·ÌÌ‹ ÌÂ ÙËÓ ÚÒÙË ·ÎﬁÌË Ì·ÙÈ¿ ÙÔ˘ ıÂ·Ù‹…
∆. ∆Û·ÌÔ‡ÚË
(Aﬁ ÙÔ K. °ÂˆÚÁÔ˘ÛﬁÔ˘ÏÔ˜, OÌ¿‰· £Â·ÙÚÔÏﬁÁˆÓ, ™. °ÒÁÔ˜, E›‰·˘ÚÔ˜, TÔ AÚ¯·›Ô £¤·ÙÚÔ, ÔÈ ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜, M›ÏËÙÔ˜)

¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ﬁÙÈ Ë ﬁ„È˜ ÂÈÙÂ›ÓÂÈ ÙÈ˜ ÛËÌ·Û›Â˜ ÌÈ·˜ ·Ú¿ÛÙ·ÛË˜ [...]
∆. §ÈÁÓ¿‰Ë˜
(Aﬁ ÙÔ T. §ÈÁÓ¿‰Ë˜, TÔ ˙ÒÔÓ Î·È ÙÔ Ù¤Ú·˜, HÚﬁ‰ÔÙÔ˜)

Κοστούµι Σπύρου Βασιλείου για τον
Αγαµέµνονα (Eυριπίδης, Iφιγένεια
εν Aυλίδι, Eθνικό θέατρο, 1970)

[TÔ ÊﬁÚÂÌ·] ·ÔÙÂÏÂ› Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Â·˘ÙÔ‡ Ì·˜, ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ, Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ
ÚÔÛˆÈÎ‹ Ì·˜ ˘Ê‹: ÙÔ Ò˜ ı¤ÏÔ˘ÌÂ Ó· Ì·˜ ‚Ï¤Ô˘Ó – ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Î·È Ù· ‰ÈÎ¿ Ì·˜ Ì¿ÙÈ·. °‰‡ÓÂÙÂ
¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ (ÛÙÔ È·ÙÚÂ›Ô, ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙﬁÂ‰Ô, ÛÙË Ê˘Ï·Î‹) Î·È ¯¿ÓÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙËÓ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË,
ÙË ‰‡Ó·ÌË, Ùo ÁﬁËÙÚﬁ ÙÔ˘. Œ¯ÂÈ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË ﬁÙÈ ÙÔ˘ ·Ê·ÈÚ¤Û·ÙÂ Î·È ÎÚ·Ù¿ÙÂ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Û·˜ ﬁ¯È
·ÏÒ˜ ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ·, ·ÏÏ¿ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ·ﬁ ÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ˘. ŸÙÈ ÙÔÓ ·ÎÚˆÙËÚÈ¿Û·ÙÂ. º·ÓÙ¿˙ÂÛÙÂ ﬁÙÈ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÈ‚ÏËıÂ› [...], Ó· ·ÛÎ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ‹ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¤Ó·˜ ·ÍÈˆÌ·ÙÈÎﬁ˜ ¯ˆÚ›˜ ÛÙÔÏ‹, ¤Ó·˜ ·¿˜ ‰›¯ˆ˜ Ú¿ÛÔ, ¤Ó·˜ ‰ÈÎ·ÛÙ‹˜ ÓÙ˘Ì¤ÓÔ˜ ﬁˆ˜ Ô Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜;
E. ¶··ÓÔ‡ÙÛÔ˜, «O ¿ÓıÚˆÔ˜ Î·È ÙÔ ÊﬁÚÂÌ·» (·ﬁÛ·ÛÌ·)
(Aﬁ ÙÔ E. ¶··ÓÔ‡ÙÛÔ˜, ¶Ú·ÎÙÈÎ‹ ºÈÏÔÛÔÊ›·, ¢ˆ‰ÒÓË)
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Καινούριε µου άντρα,7 πρέπει να τιµήσω
και τον πρώτο µου γάµοØ8 θα µπορούσα
να σκοτωθώ για το νεκρό µου ταίριØ
όµως ποιο τ’ όφελος γι’ αυτόν αν θα πεθάνω;
Άσε να πάω και στον πεθαµένο
τα εντάφια να προσφέρω δώρα. Εκείνα
που θα ’θελα οι θεοί να σου χαρίσουν,
µα και στον ξένο που έτσι µε βοηθάει.
Γυναίκα σου σωστή καθώς ταιριάζει,
θα µ’ έχεις στο παλάτι, αφού κι εµένα
και το Μενέλαο ωφελείς. Η µοίρα
καλά τα φέρνει ως τώρα. Και για να ’ναι
η χάρη που µου κάνεις τελειωµένη,
πρόσταξε να µας δώσουν το καράβι.
Εσύ9 ένα σκάφος της Σιδώνας δώσ’ τους
µε λαµνοκόπους και κουπιά πενήντα.10
Στο πλοίο δε θα’ ναι αυτός ο κυβερνήτης;
ΝαιØ και θα τον υπακούν οι ναύτες µου όλοι.12
Να τους το πεις ξανά, για να το νιώσουν.
Και τρεις φορές, αν θες, θα τους προστάξω.
Να’ σαι καλά κι αυτά που θέλω ας γίνουν.
Την όψη σου τα δάκρυα µη χαλάσουν.
Τη χάρη που χρωστώ θα σου ξοφλήσω.
Μοχθείς του κάκου κι οι νεκροί ένας ίσκιος13.
Τα λόγια µου κι εµάς κι αυτούς αγγίζουν.
Απ’ το Μενέλαο πιο κακός δε θα ’µαι.
Στάθηκες τέλειοςØ η τύχη ας µε συντρέξει.
Θα ’ναι µαζί σου, αγάπη αν µου δείξεις.
Ποιους πρέπει ν’ αγαπάω δε θα µου µάθεις.
Να ’ρθω κι εγώ στο πλοίο να βοηθήσω;
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Η Ελένη µε την προσφώνηση αυτή «ανταποδίδει» το ενδιαφέρον που έδειξε για τη ζωή της ο Θεοκλύµενος µε µια διαβεβαίωση πίστης
σε αυτόν. Με την υπόσχεση του γάµου απορρίπτει την παράκληση του Θεοκλύµενου να µην πάει και η ίδια στο καράβι.
Σε έργα µε ροµαντικά στοιχεία η ηρωίδα αποδέχεται την πρόταση γάµου µε το βασιλιά του τόπου όπου ζει, αλλά πάντοτε βρίσκει τρόπους να αναβάλει το γάµο.
Η διαταγή απευθύνεται σε έναν από τους δούλους που βρίσκονται στη σκηνή.
Πλοίο µε 50 κουπιά ήταν η πεντηκόντορος, που την κλασική εποχή είχε αντικατασταθεί από την τριήρη.
Ξεκινά µια σύντοµη στιχοµυθία, κατά την οποία η Ελένη, προκειµένου να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις επιτυχίας του σχεδίου απόδρασης, εκµεταλλεύεται τα συναισθήµατα του Θεοκλύµενου απέναντί της και στοιχεία του χαρακτήρα του.
Άρα οι άντρες της ποµπής θα αποτελέσουν και το πλήρωµα του πλοίου.
Εννοεί ότι οι νεκροί είναι ένα τίποτε, οπότε είναι µάταιο να κοπιάζουµε γι’ αυτούς. Η φράση αυτή φανερώνει ασεβή άνθρωπο και εποµένως
είναι παράξενο να ακούγεται από το στόµα του Θεοκλύµενου, ο οποίος σεβόταν πολύ το νεκρό πατέρα του και θεωρούσε ιερό το µνήµα του.
Θα µπορούσαν βέβαια να δικαιολογηθούν τα λόγια του ψυχολογικά και δραµατικά, αφού προσπαθεί να παρηγορήσει την Ελένη και να την
πείσει να µην ανέβει στο πλοίο, αλλά να µείνει κοντά του. Κάποιοι ωστόσο µελετητές εξοβελίζουν αυτόν και τον επόµενο στίχο.
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■

Aς µην ξεχνάµε ότι στο σκηνικό χώρο δε βρίσκονται µόνο τα πρόσωπα που µιλάνε.
ñ Με βάση όσα λέει ο Θεοκλύµενος και όσα του ζήτησε ο Μενέλαος στο προηγούµενο Επεισόδιο, ας «δούµε»ποια
πρόσωπα παρίστανται στη σκηνή που παρακολουθούµε και τι κρατούν.
ñ Ας φανταστούµε την κίνησή τους στο χώρο. Ποια εντύπωση δηµιουργούν;
ñ Πολλά πρόσωπα, ζώα, προσφορές... Eίναι απαραίτητο να
υπάρχουν όλα αυτά ή µπορεί η σκηνή να αποδοθεί και µε λιγότερο ρεαλιστικό τρόπο;

■

Ποιο είναι το ύφος της Ελένης, όσο διαλέγεται µε το Θεοκλύµενο
µπροστά στο Μενέλαο; Ποιον κοιτάζει; Σε ποιον απευθύνει στην
πραγµατικότητα τα λόγια της;
Ξύλινη αναθηµατική πινακίδα του 5ου αι. π.X.

A™ Eªµ∞£À¡√Àª∂
■

O Θεοκλύµενος, µετά και τις διαβεβαιώσεις της Θεονόης, φαίνεται
να έχει εξαπατηθεί. Τίποτε όµως δεν έχει ακόµη κριθεί οριστικά. Ο
Θεοκλύµενος παρεµβαίνει και µε τις προτάσεις του ορθώνονται νέα
εµπόδια.
ñ Ας επισηµάνουµε τις προτάσεις αυτές κι ας αναζητήσουµε τα
πιθανά κίνητρά του.
ñ Η Ελένη προσπαθεί και καταφέρνει να ξεπεράσει τα εµπόδια
αυτά. Με ποιους τρόπους;

■

Το παιχνίδι µε τους δίσηµους λόγους φαίνεται να µην έχει τέλος.
Πρωταγωνίστρια και πάλι η Ελένη. Ο Μενέλαος παρακολουθεί.
ñ Ας εντοπίσουµε στο κείµενο τους δίσηµους λόγους.
ñ Θα µπορούσαν να λείπουν; Τι τελικά εξυπηρετούν;

■

Πώς ένιωθαν άραγε οι Αθηναίοι θεατές βλέποντας την Ελένη και το
Μενέλαο να εξαπατούν το Θεοκλύµενο; Τα συναισθήµατά τους θα
µπορούσαν να επηρεαστούν και από τις στερεότυπες αντιλήψεις της
εποχής για τους βαρβάρους;

Θεοκλύµενος (Σ. Mαβίδης,
Αµφιθέατρο, 1999, σκην. Σ. Ευαγγελάτος)
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∫·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·ÙÔÏﬁÁËÛÂ ˘¤Ú ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ·ÓÙ›ÏË„Ë˜ [ﬁÙÈ ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜ ‹Ù·Ó ÂÎ Ê‡ÛÂˆ˜ ·ÓÒÙÂÚÔÈ
·ﬁ ÙÔ˘˜ ‚·Ú‚¿ÚÔ˘˜] ÙﬁÛÔ Â›ÌÔÓ· ﬁÛÔ Ô πÛÔÎÚ¿ÙË˜, Ô ÈÔ ÂÙ˘¯ËÌ¤ÓÔ˜ Ú‹ÙÔÚ·˜ ÙÔ˘ 4Ô˘ ·È. .Ã. ∞ÏÏ¿
ÂÎÂ›ÓÔÈ Ô˘ ¿Óˆ ·’ ﬁÏ· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÚÔÎ¿Ï˘Ù· ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙËÓ ·ÓˆÙÂÚﬁÙËÙ· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÌË ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Â›Ó·È ÔÈ ÊÈÏﬁÛÔÊÔÈ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË˜ Î·È Ô ¶Ï¿ÙˆÓ. ∞ÏÏ¿ Î·È Ë ¿Ô„Ë ÙÔ˘ πÛÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ ﬁÙÈ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜ Î·È ÙÔ˘˜ µ·Ú‚¿ÚÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙË ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ·È‰Â›· ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ‹‰Ë ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÂÚ› ÙË˜ ·ÓˆÙÂÚﬁÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ·.
A. Dihle
(Aﬁ ÙÔ A. Dihle, OÈ ŒÏÏËÓÂ˜ Î·È ÔÈ Í¤ÓÔÈ, ÌÙÊÚ. TÔ‡Ï· ™ÈÂÙ‹, O‰˘ÛÛ¤·˜)
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ΕΛE.
ΘEO.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ

™Ã√§π∞

ΌχιØ στους δούλους δούλος να µη γίνεις.14
Ας είναιØ δε µε νοιάζουν των Ελλήνων
τα έθιµαØ το σπίτι µου καθάριοØ
δεν πέθανε ο Μενέλαος εδώ πέραØ15
κάποιος γοργά στους άρχοντες να πάει
και να τους πει να φέρουνε του γάµου
τα δώρα στο παλάτι16 κι όλη η χώρα
πρέπει ν’ αντιβουίξει απ’ τα τραγούδια
πως κάνω γάµο ζηλευτό και παίρνω
την ξακουσµένη Ελένη. Κι εσύ, ξένε,
πήγαινε και στο πέλαο να σκορπίσεις
ετούτα για τον πρώτο της τον άντρα.
Κατόπι γύρνα γρήγορα µαζί της,
στου γάµου να καθίσεις το τραπέζι.17
Κι ύστερα, αν θες, γυρίζεις στην πατρίδα
ή ζεις εδώ κοντά µου ευτυχισµένος.18
Ω! ∆ία, πατέρα και σοφό19 σε λέω
θεό, πονετικό βλέµµα να ρίξεις
σ’ εµάς, απ’ τα δεινά λευτέρωσέ µας.
Πάµε για τον γκρεµό, γοργά βοήθαØ
µε τ’ ακροδάχτυλό σου αν µας αγγίξεις,20
θα ’χουµε φτάσει εκεί που λαχταρούµε.
Πλήθος οι περασµένες συµφορές µας.
Θεοί, πολλές φορές χαρές και λύπες
εγεύτηκα από σαςØ µα τώρα πρέπει
κι εγώ να ορθοποδήσω κι όχι πάντα
να µε κυκλώνει το κακόØ τη χάρη
κάντε µου αυτή και θα ’µαι ευτυχισµένος.21

OΙ O∆ΗΓΙΕΣ
ΤΟΥ ΘΕΟΚΛΥΜΕΝΟΥ

1565

◗
1570

Ποιες εντολές δίνει
στους άντρες του
και στο Mενέλαο;

1575

1580

H ΠΡΟΣΕΥΧΗ
MΕΝΕΛΑΟΥ

ΤΟΥ

◗

Σε ποιο θεό απευθύνεται
ο Mενέλαος και τι του ζητά;

1585

1590

14. Υπεύθυνος για την τελετή ορίστηκε ο Μενέλαος. Εποµένως ο Θεοκλύµενος, αν συµµετείχε, θα ήταν δούλος του δούλου του. Με αυτό

τον έξυπνο τρόπο, που κολακεύει τη µαταιοδοξία του, η Eλένη τον πείθει να µην την ακολουθήσει.
15. Ο νεκρός ήταν µίασµα για ένα σπίτι και γι’ αυτό έπρεπε, αν κάποιος πέθαινε σ’ αυτό, να γίνουν τελετές καθαρµού. Τα λόγια αυτά του

16.
17.
18.
19.
20.
21.
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Θεοκλύµενου δείχνουν µια άλλη πλευρά του χαρακτήρα του: αισθάνεται ανακουφισµένος που δεν αναγκάστηκε να σκοτώσει ο ίδιος
το Μενέλαο.
Όπως κι εµείς σήµερα, στην αρχαία Ελλάδα πρόσφεραν δώρα στους νεόνυµφους, τα λεγόµενα ε\ παλια ή θερητρα. Όσοι πρόσφεραν τα δώρα σχηµάτιζαν µια ποµπή.
Σύµφωνα µε τα αρχαία ελληνικά έθιµα, τη µέρα του γάµου γινόταν θυσία και µετά συνήθως ακολουθούσε τραπέζι στο σπίτι του πατέρα
της νύφης. Tο βράδυ οδηγούσαν µε µια ποµπή τη νύφη στο σπίτι του γαµπρού, όπου και γινόταν δεύτερο γαµήλιο τραπέζι.
Mετά τα λόγια αυτά ο Θεοκλύµενος αποχωρεί από τη σκηνή, εισέρχεται στο παλάτι και περιµένει την επιστροφή της Ελένης.
O Mενέλαος επικαλείται το ∆ία για την προστατευτική του δύναµη και για τη σοφία του.
Και σήµερα λέµε γι’ αυτόν που έχει µεγάλη δύναµη «και το δαχτυλάκι του µόνο να κουνήσει…».
Μετά την προσευχή η σκηνή µένει κενή, καθώς ο Μενέλαος και η Ελένη αποχωρούν από τη δεξιά πάροδο, που, σύµφωνα µε την αρχαία θεατρική σύµβαση, οδηγεί στο λιµάνι.
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H ολοκλήρωση της µηχανής σωτηρίας

A™ °π¡√Àª∂ £∂∞∆∂™
■

Ας θυµηθούµε ότι οι παραστάσεις στην αρχαία Αθήνα γίνονταν πρωί, κάτω από το φως του ήλιου, πράγµα που δεν
συµβαίνει στις µέρες µας.
ñ Με αφετηρία τη φωτογραφία που παρατηρούµε, ας συζητήσουµε για τις δυνατότητες που προσφέρει ο τεχνητός
φωτισµός στις σύγχρονες παραστάσεις.

■

Στο τέλος του B΄Eπεισοδίου είδαµε την Ελένη να
προσεύχεται. Εδώ παρακολουθούµε το Μενέλαο
να κάνει το ίδιο.
ñ Ας «δούµε» συγκριτικά τα δύο πρόσωπα στην
προσευχή τους. Μοιάζουν ή διαφέρουν;
Ποιος άραγε είναι ο Mενέλαος;
(Κ. Καραµπέτη – Λ. Βογιατζής – Μ. Μαρµαρινός,
Θέατρο του Νότου, 1996, σκην. Γ. Χουβαρδάς)

A™ Eªµ∞£À¡√Àª∂
■

Tο Eπεισόδιο τελειώνει µε την προσευχή του Mενέλαου. Aς στρέψουµε σε αυτόν την προσοχή µας.
ñ Θυµάσαι πώς τον πρωτοείδαµε; Πιστεύεις ότι κάτι έχει αλλάξει;
Ποια εικόνα έχεις διαµορφώσει τώρα πια γι’ αυτόν;

■

Κάποιοι µελετητές της Ελένης, όπως ήδη έχουµε αναφέρει, έχουν
διατυπώσει ερµηνείες που αµφισβητούν τον τραγικό χαρακτήρα
του δράµατος, υποστηρίζοντας ότι κυριαρχούν κωµικά (τραγικωµωδία) ή ροµαντικά στοιχεία (ροµαντικό δράµα).
ñ Θα µπορούσαµε στο Επεισόδιο που µελετάµε να βρούµε στοιχεία που στηρίζουν τις ερµηνείες αυτές;
ñ Οι παραστάσεις, από τις οποίες προέρχεται το φωτογραφικό
υλικό του Επεισοδίου, συντάσσονται µε κάποια από αυτές τις
ερµηνείες;

Mενέλαος (K. Aθανασόπουλος, Αµφιθέατρο, 1999,
σκην. Σ. Ευαγγελάτος)

Άλλο ένα Eπεισόδιο ολοκληρώθηκε... Για σκέψου.... Ήταν απαραίτητο;

¶∞ƒ∞§§∏§√ K∂πª∂¡√ 3
«§À¶∏™√À M∂, £∂ M√À»
§˘‹ÛÔ˘ ÌÂ, £¤ ÌÔ˘, ÛÙÔ ‰ÚﬁÌÔ Ô˘ ‹Ú·,
¯ˆÚ›˜, ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, Ó· Í¤Úˆ ÙÔ Ò˜,
–¯ˆÚ›˜ Ó· '¯ˆ Ì¿ıÂÈ, ÌÂ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÌÔ›Ú·,
ÔÈÔ ÎÚ›Ì· ÌÂ ‰¤ÓÂÈ, Î·È ÔÈÔ˜ Ô ÛÎÔﬁ˜!
[…]

§ÈÁ¿ÎÈ Ó· Î¿Óˆ ˆ˜ Î¿ÙÈ ÌÂ Û¤ÚÓÂÈ,
ÏÈÁ¿ÎÈ Ó· Ê¤ÍÂÈ, ÌÂ˜ ÛÙ· ÛÎÔÙÂÈÓ¿,
ÎÈ ·Ì¤Ûˆ˜ Ë ÌÔ›Ú· ÌÔ˘ ÙÔ Í·Ó··›ÚÓÂÈ,
ÎÈ ·Ì¤Ûˆ˜ Ë Ó‡¯Ù· Á˘Ú›˙ÂÈ Í·Ó¿...
¡. §··ıÈÒÙË˜
«∂Î ‚·ı¤ˆÓ» (·ﬁÛ·ÛÌ·)
(Aﬁ ÙÔ N. §··ıÈÒÙË˜, ¶ÔÈ‹Ì·Ù·, Z‹ÙÚÔ˜)
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Eƒø∆∏™∂π™
1. Τα όσα ανακοινώνει η Ελένη στις γυναίκες του Χορού, στην αρχή του Επεισοδίου, φανερώνουν µία ακόµα λει-

τουργία του B΄Στασίµου. Ποια είναι αυτή;
2. Ποιες ήταν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ευόδωση του σχεδίου απόδρασης; Ποιες από αυτές εξασφαλίστηκαν στο ∆΄Επεισόδιο;
3. Tο σχέδιο της απόδρασης βρίσκεται στο πιο κρίσιµο σηµείο, καθώς η παραµικρή υποψία του Θεοκλύµενου µπορεί
να οδηγήσει στην αποτυχία. Nα εντοπίσετε τα σηµεία όπου εµφανίζεται αυτός ο κίνδυνος. Mε ποιον τρόπο αποτρέπεται;
4. Τι εντύπωση θα έκανε άραγε στους Αθηναίους θεατές ο διάλογος ανάµεσα στους δυο Έλληνες και τον ξένο βασιλιά; Ας λάβετε υπόψη σας τις στερεότυπες αντιλήψεις της εποχής για τους βαρβάρους, όπως διαφαίνονται και
στο παρακάτω απόσπασµα του Ηρόδοτου (Ι, 60):
«∫·ıÒ˜ Ô ¶ÂÈÛ›ÛÙÚ·ÙÔ˜ ‰¤¯ÙËÎÂ ÙËÓ ÚﬁÙ·ÛË Î·È Û˘ÌÊÒÓËÛÂ ÌÂ ÙÔ˘˜ ﬁÚÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘
ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÌË¯·ÓÂ‡ÙËÎÂ ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ, Ô˘ ÂÁÒ ÙÔ ‚Ú›ÛÎˆ ÔÏ‡ ·ÊÂÏ¤˜ (ﬁÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙﬁ ﬁÙÈ ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜
·ﬁ ·ÏÈﬁÙÂÚ· ÍÂ¯ÒÚÈÛ·Ó ·ﬁ ÙÔ˘˜ ‚·Ú‚¿ÚÔ˘˜, ¤ÙÛÈ Ô˘ Î·È Â˘Ê˘¤ÛÙÂÚÔÈ ‹Û·Ó Î·È ··ÏÏ·ÁÌ¤ÓÔÈ ·ﬁ ·ÓﬁËÙÂ˜ ·Ê¤ÏÂÈÂ˜) – ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ ·˘ÙÔ› ÌË¯·ÓÂ‡ÙËÎ·Ó Ó· Î¿ÓÔ˘Ó Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÛÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜, Ô˘ Â›¯·Ó ÙË Ê‹ÌË ˆ˜ ‹Û·Ó
ÚÒÙÔÈ ÛÙË ÛÔÊ›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜» (ÌÙÊÚ. ¢. M·ÚˆÓ›ÙË˜).
(Aﬁ ÙÔ HÚÔ‰ﬁÙÔ˘ IÛÙÔÚ›·È, °ÎÔ‚ﬁÛÙË˜)

5. Το παιχνίδι ανάµεσα στο είναι και το φαίνεσθαι εκφράζεται για άλλη µια φορά και µέσα από τους δίσηµους λό-

γους. Αφού τους υπογραµµίσετε στο κείµενο, γράψτε δίπλα στον καθένα από αυτούς τι θα έλεγε η Ελένη, αν µπορούσε να εκφραστεί ελεύθερα και να πει αυτό που πραγµατικά σκέφτεται.

¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞
Οι δίσηµοι λόγοι και οι τραγικές ειρωνείες αποκαλύπτουν τη δραµατική τους αξία από τον τρόπο µε τον οποίο θα αποδοθούν σκηνικά. Συγκεντρώστε το σχετικό υλικό από το Γ΄και ∆΄ Επεισόδιο. ∆οκιµάστε τρόπους κίνησης και εκφοράς του λόγου.

Eƒ°∞™π∞
Ο Θεοκλύµενος προετοιµάζοντας το γάµο του µε την Ελένη αναφέρεται σε γαµήλια έθιµα. Αναζητήστε ανάλογες συνήθειες των ανθρώπων της εποχής µας και καταγράψτε τις σε άρθρο που θα δηµοσιευτεί στην εφηµερίδα του σχολείου σας.
£∂ª∞∆∞
°π∞ A¶√¢∂§∆πø™∏
H παρουσίαση της δουλειά σας έχει και αυτή τα µυστικά της. Mια υπόδειξη: χρησιµοποιήστε στους υπολογιστές το
πρόγραµµα power point.
• Στο Επεισόδιο αυτό κορυφώθηκε η σκηνοθεσία του φαίνεσθαι. Με βάση το υλικό που αποδελτιώσατε για το θέµα
«είναι – φαίνεσθαι» επεξεργαστείτε τα εξής θέµατα:
— Ποια είναι κάθε φορά τα αίτια που οδηγούν στην αντίθεση «είναι – φαίνεσθαι» (θεοί, άνθρωποι, τύχη);
— Ποιες είναι οι συνέπειες της αντίθεσης στην εξέλιξη του δράµατος;
• Mπορείτε να παρουσιάσετε εδώ και το επεξεργασµένο υλικό του θέµατος κωµικά στοιχεία.
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