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Γοργοτάξιδο καράβι της Σιδώνας,2
που όταν µες στο κύµα αφροκοπούνε
τα κουπιά σου, είναι χαρά για σένα,
τους χορούς των δελφινιών να διαφεντεύεις,3
άµα δε φυσούν οι ανέµοι
και το πέλαγο ησυχάζει. Τότες
η γλαυκόχρωµη4 του Πόντου θυγατέρα,
η Γαλήνεια5, θα φωνάζει αυτά τα λόγια.
«Ναύτες, τα πανιά στις πελαγίσιες
να τ’ απλώσετε αύρες, πιάστε
τα ελάτινα κουπιά σας δυνατά
κι οδηγήστε την Ελένη, ω! ναύτες,
στ’ ακρογιάλια µε τ’ απάνεµο λιµάνι6
στου Περσέα τα λαµπρά παλάτια».7
∆ίπλα στο ποτάµι θα ’βρεις
ή µπροστά από της Παλλάδας
το ναό,8 του Λεύκιππου τις κόρες9
κι ύστερα από τόσα χρόνια
σε χορούς θα ξανασµίξεις,
σε χαρούµενα της νύχτας πανηγύρια
του Υάκινθου10, που κάποτες ο Φοίβος
στον αγώνα απάνω µε το δίσκο
τον εσκότωσε άθελά του κι από τότες
όρισε γιορτές στη Λακωνία
µε θυσίες βοδιών τη µέρα τούτηØ
και την κόρη σου Ερµιόνη θα ξανάβρεις,
που την άφησες στο σπίτι σου κι ακόµη
δεν ανάψανε γι’ αυτήν λαµπάδες γάµου.11
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Αυτό το χορικό αποτελεί µια µορφή προπεµπτικού, δηλαδή ενός τραγουδιού που απευθύνεται σε ταξιδιώτες και εύχεται καλό ταξίδι.
Τα πλοία που κατασκευάζονταν στη Σιδώνα της Φοινίκης θεωρούνταν πολύ γρήγορα και εποµένως η καταδίωξή τους ήταν πολύ δύσκολη.
Όταν η θάλασσα ήταν ήσυχη, ένας αυλητής έδινε τον τόνο στους κωπηλάτες, για να τραβούν τα κουπιά. Τα δελφίνια, οι δελφνες στα
αρχαία, που, σύµφωνα µε τους αρχαίους, ήταν φλαυλοι και φιλ µουσοι, έµοιαζαν να χορεύουν στη θάλασσα ακολουθώντας το ρυθµό του αυλού. Αυτή η εικόνα των δελφινιών που κολυµπούν δίπλα στα πλοία είναι ακόµα και σήµερα µια συνηθισµένη εικόνα στη Μεσόγειο.
γλαυκόχρωµη = λαµπρή ή µε γλαυκό (δηλ. γαλάζιο) χρώµα.
Σύµφωνα µε τη Θεογονία του Ησίοδου, η Γλαύκη και η Γαλήνη ήταν κόρες του Νηρέα. Ο Ευριπίδης τις ενώνει σε ένα πρόσωπο, τη
γλαυκόχρωµη Γαλήνεια, που είναι η προσωποποίηση της νηνεµίας στη θάλασσα.
Εννοεί τη Ναυπλία, που ήταν το λιµάνι των Μυκηνών.
∆ηλαδή στις Μυκήνες, που, σύµφωνα µε το µύθο, ίδρυσε ο Περσέας.
Εννοεί το ναό της Χαλκιοίκου Αθηνάς, που µαζί µε τον Ευρώτα είναι τα δυο περίφηµα χαρακτηριστικά της Σπάρτης.
Οι κόρες του Λεύκιππου είχαν παντρευτεί τους ∆ιόσκουρους, άρα ήταν νύφες της Ελένης.
Τα Υακίνθεια µαζί µε τα Κάρνεια ήταν οι σπουδαιότερες γιορτές της Σπάρτης. Τα Υακίνθεια τελούνταν κάθε χρόνο στις Αµύκλες της
Λακωνίας προς τιµήν του Υάκινθου και διαρκούσαν τρεις µέρες. Οι έφηβοι εκτελούσαν χορούς και άσµατα, γίνονταν θυσίες και ακολουθούσαν δείπνα, στα οποία συµµετείχαν και οι ξένοι.
Εννοεί ότι η Ερµιόνη είχε µείνει ανύπαντρη λόγω των περιπετειών του πατέρα της και της κακής φήµης της µητέρας της.
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Η Ελένη και ο Μενέλαος φεύγουν. Οι γυναίκες του Χορού τους ακολουθούν
νοερά στο ταξίδι τους.
■

Aς ταξιδέψουµε κι εµείς µαζί τους...
ñ Καθώς διαβάζουµε το κείµενο, ποιες εικόνες βλέπουµε µε τη φαντασία µας, ποιους ήχους ακούµε;
ñ Η µουσική και η χορογραφία µιας παράστασης της Ελένης τι από
αυτά θα µπορούσε να αξιοποιήσει;

■

Aς παρατηρήσουµε τη διπλανή φωτογραφία. Θα µπορούσε να απεικονίζει το Χορό στο Γ΄Στάσιµο; Γιατί;
Xορός (Eυριπίδης, Eλένη, Θέατρο του Nότου, 1996, χορογρ. K. Pήγος)

A™ Eªµ∞£À¡√Àª∂

Eσωτερικό µελανόµορφης κύλικας
του 6ου αι. π.X. µε παράσταση
του ∆ιονύσου σε πλοίο

■

Άλλο ένα Χορικό. Η σκηνική δράση για λίγο σταµατά. Κυριαρχούν
επιθυµίες, συναισθήµατα και επικρατεί µια λυρική ατµόσφαιρα.
ñ Ας περιγράψουµε τη συναισθηµατική κατάσταση του Χορού
και ας εξετάσουµε πού οφείλεται.
ñ Μπορούµε να σταθούµε για λίγο στη λέξη*, ένα από τα κατά
ποιόν µέρη της τραγωδίας. Με ποια εκφραστικά µέσα δηµιουργείται η λυρική ατµόσφαιρα;

■

Οι γυναίκες του Χορού, όπως κι άλλα πρόσωπα του Ευριπίδη, επιθυµούν βαθιά και αυτές τη φυγή από τον κόσµο που τους περιβάλλει, µια φυγή που δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί.
ñ Σε ποιο σηµείο του Στασίµου εκφράζεται αυτή η επιθυµία;
ñ Ποια συναισθήµατα γεννιούνται στους θεατές για τις γυναίκες
του Χορού;
ñ Ονειρευόµαστε εµείς σήµερα τέτοιες φυγές; Σε ποιες περιπτώσεις;
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ŒÁÚ·„· Ù· Ì¤ÏË ÌÂ ‚¿ÛË Ù· Ì·ÎÚ¿ Î·È ‚Ú·¯¤·, Î·È ÙÔ˘˜ ÙﬁÓÔ˘˜ […]. √È ÌÂÏˆ‰ÈÎ¤˜ ÁÚ·ÌÌ¤˜ Ô˘
¤ÁÚ·„· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÛÙÂÓ¿ ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ, ‰ËÏ·‰‹ ÙË ÌÂÏˆ‰›· ÙË˜ ›‰È·˜ ÙË˜ ·Ú¯·›·˜ ·ÙÙÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜.
∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÊˆÓ‹ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚË ÂÏÂ˘ıÂÚ›· Î›ÓËÛË˜ Î·È ÂÌÓ¤ÂÙ·È ÎÈ ·ﬁ ÙËÓ ·Ú¯·›· ıÂˆÚ›· ·ÏÏ¿ Î·È ·ﬁ ‰Â›ÁÌ·Ù· ·ÚÌÔÓ›·˜ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ ∏Â›ÚÔ˘, ¢ˆ‰ÂÎ·Ó‹ÛÔ˘ ‹ Î·È ¶ﬁÓÙÔ˘.
I. •ÂÓ¿ÎË˜
(Aﬁ ÙÔ ÚﬁÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ EıÓÈÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘, EÈ‰·‡ÚÈ·, 1977)

∆Ô ı·˘Ì·ÛÙﬁ, ÏﬁÁÔ˘ ¯¿ÚË, Â‡ÚËÌ· ÙË˜ ÛÙÚÔÊÈÎ‹˜ Î›ÓËÛË˜ ÙÔ˘ ÃÔÚÔ‡ ÛÂ Ù¤Ú˘ÁÂ˜ ÌÂ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ·ÎÙ›ÓÂ˜, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÙÔ ¤Ù·ÁÌ· ÙˆÓ Ô˘ÏÈÒÓ […] Ì¤ÓÔ˘Ó ·Î·Ù·Ì¿¯ËÙ· ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ [ÙÔ˘ ¯ÔÚÔÁÚ¿ÊÔ˘].
¶. §ÂÎ·ÙÛ¿˜
(Aﬁ ÙÔ K. °ÂˆÚÁÔ˘ÛﬁÔ˘ÏÔ˜, OÌ¿‰· £Â·ÙÚÔÏﬁÁˆÓ, ™. °ÒÁÔ˜, E›‰·˘ÚÔ˜, TÔ AÚ¯·›Ô £¤·ÙÚÔ, ÔÈ ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜, M›ÏËÙÔ˜)
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Να µπορούσα να πετάξω στον αγέρα
σαν τα λιβυκά πουλιά12 που αφήνουν
µπόρες χειµωνιάτικες και πάνε,
φτερουγώντας στη σειρά, τον πρωτολάτη13
πρόθυµα υπακούοντας, όταν
πάνω από ξερούς ή καρπισµένους
κάµπους τα οδηγάει κι όλο κράζει
αψηλά στον ουρανό πετώντας.
Ω! µακρόλαιµα14 πουλιά, στη γρηγοράδα
σύντροφοι του σύννεφου, διαβείτε
µες στη νύχτα κάτω από την Πούλια15,
κάτω απ’ τον Ωρίωνα16 και στις όχθες
όταν θα καθίσετε του Ευρώτα,
το µαντάτο ετούτο διαλαλήστε:17
«Ο Μενέλαος που εκούρσεψε την Τροία,
γρήγορα στο σπίτι του θα φτάσει».

B΄ Σ ΤΡΟΦΗ

B΄ A ΝΤΙΣΤΡΟΦΗ

™Ã√§π∞

◗

Ποια ευχή διατυπώνει
ο Xορός;

◗

Tι ζητά
από τους γερανούς;
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H EΠΙΚΛΗΣΗ
∆ΙΟΣΚΟΥΡΟΥΣ

ΣΤΟΥΣ

1640

◗

Tι ζητά ο Xορός
από τους ∆ιόσκουρους;

1645

1650

12. Εννοεί τους γερανούς, αποδηµητικά πουλιά που περνάνε από την Ελλάδα, το Φεβρουάριο-Μάρτιο πετώντας από την Αφρική προς το

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
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∆ιόσκουροι, βλαστάρια του Τυνδάρεω,
αχ! να ’ρχόσαστε κι εσείς, τ’ αλόγατά σας
µέσα στον αιθέρα κυβερνώντας
κάτω από τους διάφωτους των άστρων
δρόµουςØ18 σεις που ζείτε στα ουράνια,19
κατεβείτε, το γαλάζιο ακολουθώντας
αφρισµένο κύµα του πελάγου
και, σωτήρες της Ελένης, στείλτε
πρίµο αγέρα από το ∆ία, για να σπρώξει
το καράβι της και σβήστε αυτήν τη φήµη
πως ανέβηκε η αδελφή σας
στο κρεβάτι ενός βαρβάρουØ
όνοµα κακό εφορτώθη η δόλια
για την οµορφιά που εκεί στην Ίδη
κρίθηκεØ ποτέ στην Τροία δεν πήγε
και στα κάστρα που έχτισεν ο Φοίβος.20

OΙ EΠΙΘΥΜΙΕΣ
XΟΡΟΥ

ΤΟΥ

Βορρά, και το Σεπτέµβριο-Οκτώβριο κάνοντας το ταξίδι της επιστροφής. Οι αποδηµητικοί γερανοί και η κραυγή τους ήταν πολύ αγαπητό θέµα στους ποιητές, ήδη από τον Όµηρο.
Πρωτολάτης είναι ο αρχηγός των γερανών. Οι γερανοί πετούν σε σχηµατισµό που θυµίζει το γράµµα Λ. Στην κορυφή βρίσκεται ο αρχηγός του σµήνους, ο οποίος µε τα σφυρίγµατά του το κατευθύνει και το προειδοποιεί όταν αντιληφθεί επερχόµενο κίνδυνο.
Στο πρωτότυπο δολιχαχενες. Οι γερανοί περιγράφονται µε το πιο χαρακτηριστικό τους γνώρισµα, δηλαδή το µακρύ τους λαιµό, που
παραµένει τεντωµένος την ώρα που πετάνε.
Οι συχνές αναφορές του Ευριπίδη σε αστρονοµικά φαινόµενα ίσως να οφείλονται στην επίδραση του φυσικού φιλοσόφου Αναξαγόρα.
Ο Ωρίωνας, όπως και η Πούλια, είναι αστερισµός.
Και στα δηµοτικά τραγούδια ζητούν από τα πουλιά να πάνε µηνύµατα σε µακρινούς τόπους, όπου είναι δύσκολο να φτάσει κανείς.
Οι ∆ιόσκουροι, σύµφωνα µε το µύθο, είχαν γίνει θεοί και αστέρια στον ουρανό. Τους θεωρούσαν προστάτες των ναυτικών, όπως σήµερα τον άγιο Νικόλαο.
Ο Χορός απευθύνεται στους ∆ιόσκουρους σαν σε θεούς, παρότι, µε βάση προηγούµενες αναφορές στην τραγωδία, δεν µπορεί να ξέρει ότι έχουν θεοποιηθεί. Η ασυνέπεια αυτή δικαιολογείται από το γεγονός ότι ο Xορός στα στάσιµα εµφανίζεται να ξέρει και πράγµατα που γνωρίζει µόνο ο ποιητής.
Σύµφωνα µε µια παράδοση, τα τείχη της Τροίας έκτισαν ο Ποσειδώνας και ο Φοίβος (Απόλλωνας).

EYPIΠI∆H

Eλένη

Oι ευχές του Xορού

A™ Eªµ∞£À¡√Àª∂
■

Οι γυναίκες του Χορού στο τελευταίο µέρος του τραγουδιού τους επικαλούνται
τη βοήθεια των ∆ιόσκουρων.
ñ Ας φέρουµε στο νου µας όσα ξέρουµε γι’ αυτούς.
ñ Τι προοικονοµεί η επίκληση αυτή για την εξέλιξη του δράµατος;

■

Οι γυναίκες του Χορού ταξιδεύοντας νοερά ζουν το νόστο της Ελένης και του
Μενέλαου.
ñ Τι να γίνονται όµως οι ήρωές µας; Ας φανταστούµε τι κάνουν, όσο ο Χορός
τραγουδά.
ñ Θα µπορούσε µε αυτό το Στάσιµο να τελειώνει το έργο µας;
ñ Ποια είναι τελικά η λειτουργία αυτού του Στασίµου στο δράµα;
Giorgio de Chirico,
∆ιόσκουροι

Xορός (Eλένη, K.Θ.B.E., 1982,
σκην. A. Bουτσινάς )

¶∞ƒ∞§§∏§√ K∂πª∂¡√ 2
∆√

∫∞ƒ∞µπ ∆∏™

º∞¡∆∞™π∞™

™·Ó ÙˆÓ º·È¿ÎˆÓ ÙÔ Î·Ú¿‚’ Ë º·ÓÙ·Û›·,
¯ˆÚ›˜ Ó· ÙË ‚ÔËı¿Ó ·ÓÈ¿ Î·È Ï·ÌÓÔÎﬁÔÈ,
Î˘Ï¿ÂÈØ
∫. ¶·Ï·Ì¿˜, ¶·ÙÚ›‰Â˜, 9 (·ﬁÛ·ÛÌ·)
(Aﬁ ÙÔ K. ¶·Ï·Ì¿˜, Õ·ÓÙ·, °ÎÔ‚ﬁÛÙË˜)

∆ÒÚ· ÂÙÒ ÁÈ· ÙË˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ
ÙÒÚ· ÂÙÒ ÁÈ· ÙË˜ ¯·Ú¿˜ ÌÔ˘ ÙË ÁÈÔÚÙ‹.
ºÂÁÁ¿ÚÈ· ÌÔ˘ ·ÏÈ¿
Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÔ˘ Ô˘ÏÈ¿
‰ÈÒ¯ÙÂ ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Î·È ÙË Ì¤Ú· ·’ ÙÔ ‚Ô˘Óﬁ
ÁÈ· Ó· ÌÂ ‰Â›ÙÂ Ó· ÂÚÓÒ
Û·Ó ·ÛÙÚ·‹ ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Óﬁ.
L. Feininger, Καράβια που αρµενίζουν

¡. °Î¿ÙÛÔ˜, ∆’ ·ÛÙ¤ÚÈ ÙÔ˘ ‚ÔÚÈ¿ (·ﬁÛ·ÛÌ·)
(Aﬁ ÙÔ N. °Î¿ÙÛÔ˜, ŸÏ· Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ¶·Ù¿ÎË˜)
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Eƒø∆∏™∂π™
1. Τα στάσιµα παρουσιάζουν ένα σταθερό σχήµα στροφών και αντιστροφών. Ποια είναι τα θέµατα που θίγονται σε

κάθε τµήµα του Γ΄Στασίµου και πώς συνδέονται µεταξύ τους; ∆ώστε ένα δικό σας πλαγιότιτλο σε κάθε τµήµα.
2. Ένα από τα στοιχεία που έκαναν το Στάσιµο τραγούδι ήταν και ο ρυθµός, που µπορεί να αποδοθεί στη µετάφραση
µε διάφορους τρόπους. Με ποιον τρόπο ένας άλλος µεταφραστής προσπάθησε να τον αποδώσει στη β΄στροφή;
«A˜ ‹Ù·Ó Ó· ÂÙÔ‡Û·ÌÂ Û·Ó Ù· Ô˘ÏÈ¿
Ô˘ Î·Ù¿ ÛÌ‹ÓË ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ·
Î·È ‚È¿˙ÔÓÙ·È Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÂ ÌÈ·Ó ·ÁÎ·ÏÈ¿
˙ÂÛÙ‹ Û·Ó Ì¤Û· Û’ ·ÓıËÚﬁ ÏÂÈÌÒÓ·.
¶Ô˘ÏÈ¿, ‰È·Û¯›ÛÙÂ ÙÔÓ Ì·‡ÚÔ Ô˘Ú·Óﬁ,
Î·È ÊÙÂÚÔ˘Á›ÛÙÂ Î¿Ùˆ ·’ ÙÈ˜ ¶ÏÂÈ¿‰Â˜,
Ê¤ÚÙÂ ÙËÓ Â›‰ËÛË ÛÙË˜ ™¿ÚÙË˜ ÙÔÓ Ï·ﬁ
ˆ˜ ÔÈ ¯·Ú¤˜ ı· Â›Ó·È È· Ì˘ÚÈ¿‰Â˜.»
(ÌÙÊÚ. ¢. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜)
(Aﬁ ÙÔ E˘ÚÈ›‰Ë˜, EÏ¤ÓË, OÏÎﬁ˜)

3. Οι γυναίκες του Χορού ζώντας σε δύσκολες συνθήκες εκφράζουν την επιθυµία τους για φυγή σε έναν κόσµο,

όπου κυριαρχούν οι χαρές της ζωής. α) Πώς θα ένιωθαν άραγε οι Αθηναίοι του 412 π.X. ακούγοντας αυτό το τραγούδι; β) Yπάρχουν σήµερα άνθρωποι που θα µπορούσαν να είναι στη θέση των γυναικών του Xορού;
4. Να συγκρίνετε το Γ΄Στάσιµο µε το Α΄ και να εντοπίσετε οµοιότητες και διαφορές ως προς:
α) τη µορφή, β) τα θέµατα που θίγονται, γ) το συναισθηµατικό κλίµα, δ) τη λειτουργία τους.
5. Μια γυναίκα του Χορού ονειρεύεται το δικό της νόστο. Nα καταγράφετε, σε όποια µορφή κειµένου θέλετε, τα
όνειρά της.

¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞
Nα εικονογραφήσετε το Γ΄Στάσιµο µε πηγή έµπνευσης το περιεχόµενό του. Nα χρησιµοποιήσετε φωτογραφίες, πίνακες ζωγραφικής, κολάζ, αφίσες κ.λπ., που θα δηµιουργήσετε εσείς οι ίδιοι ή θα αναζητήσετε σε περιοδικά, βιβλία,
στο ∆ιαδίκτυο. Μπορείτε να αναρτήσετε τη δουλειά σας σε ένα ταµπλό.

Eƒ°∞™π∞
Έχετε αναλάβει να βρείτε ένα δυο αποσπάσµατα µε θέµα τη θάλασσα και το ταξίδι, που θα µπορούσαν να αποτελούν
παράλληλα κείµενα για το Γ΄ Στάσιµο. Μπορείτε να τα αναζητήσετε:
α. στα σχολικά βιβλία της Αρχαίας Ελληνικής Γραµµατείας (π.χ. Οµήρου Οδύσσεια, Ηροδότου Ιστορίες) και της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας,
β. σε ελληνικά και ξένα τραγούδια που γνωρίζετε ή που µπορούν να σας προτείνουν οι γονείς σας, οι καθηγητές/τριές
σας ή κάποιοι φίλοι σας.
£∂ª∞∆∞
°π∞ A¶√¢∂§∆πø™∏
Στο Γ΄ Στάσιµο υπάρχει πλούσιο µυθολογικό υλικό. Αν έχετε αναλάβει την αποδελτίωση του θέµατος µύθοι, µην
παραλείψετε να συγκεντρώσετε τα σχετικά στοιχεία και στη συνέχεια να παρουσιάσετε το θέµα. Oρισµένα ερωτήµατα στα οποία µπορείτε να εστιάσετε είναι:
– Ποιους µύθους παρουσιάζει ο Eυριπίδης; Eίναι από κάποιο συγκεκριµένο κύκλο;
– Aκολουθεί την παράδοση ή προσαρµόζει τους µύθους στις απαιτήσεις του έργου του;
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