
ΓΕΝΘΚΗ ΘΕΩΡΗΗ ΣΗ ΕΛΕΝΗ 
 

ΣΟ ΘΣΟΡΘΚΟ ΠΛΑΘΘΟ 
Όηαλ παίρηεθε ε Ειέλε ην 412 π. Χ., ε Αζήλα είλαη 
ηξαπκαηηζκέλε από ηε κεγάιε θαηαζηξνθή ζηε Σηθειία 
πνπ θόζηηζε ηόζν ζε αλζξώπηλε δσέο, όζν θαη ζε 
νηθνλνκηθό θαη ζηξαηησηηθό επίπεδν. Ο Πεινπνλλεζηαθόο 
πόιεκνο γέξλεη πξνο ηελ πιεπξά ησλ Σπαξηηαηώλ πνπ 
νρπξώλνπλ ηε Δεθέιεηα θαη αλαγθάδνπλ ηνπο Αζελαίνπο 
λα δνπλ θάησ από δηαξθή απεηιή. Τελ ηξαγσδία ηνπ 
Επξηπίδε επνκέλσο, κπνξνύκε λα ηελ θαηαλνήζνπκε 
κόλν αλ ηελ εληάμνπκε κέζα ζ’ απηό ην αξλεηηθό θιίκα, 

πνπ θέξλεη ακθηζβήηεζε ζε θαζηεξσκέλεο αμίεο θαη ζεζκνύο θαη ππξνδνηεί 
εξσηεκαηηθά ζρεηηθά κε ην ξόιν ησλ ζεώλ, ηηο ηθαλόηεηεο ησλ ρξεζκνιόγσλ 
θαη ηε ρξεζηκόηεηα ηνπ πνιέκνπ σο κέζνπ γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξώλ. 
 

ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΘΚΟ ΚΛΘΜΑ 
Σηε δηδαζθαιία ησλ ζνθηζηώλ, αλζξώπσλ ζνθώλ θαη κε πξσηόηππε ζθέςε, 
βξίζθεη ηελ έθθξαζή ηεο ε ακθηζβήηεζε θαη ε ακθηβνιία γηα ηελ νπνία έγηλε 
ιόγνο πξνεγνπκέλσο. Εξσηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζενύο, ηε 
δπλαηόηεηα ηνπ αλζξώπνπ λα θαηαλνήζεη ηε βνύιεζή ηνπο, ηελ αμία ηνπ 
νξζνύ ιόγνπ, ηνπο εζηθνύο θώδηθεο πνπ πξέπεη λα εκπηζηεπόκαζηε θαη ηελ 
πνηόηεηα ησλ παξαδνζηαθώλ αμηώλ, αξρίδνπλ λα θάλνπλ πην έληνλα ηελ 
εκθάληζή ηνπο. Τέηνηνπο πξνβιεκαηηζκνύο απερνύλ ηα έξγα ηνπ Επξηπίδε 
πνπ βξίζθεηαη αξθεηά θνληά ζηηο ζνθηζηηθέο αληηιήςεηο. 
 

ΟΘ ΚΘΝΗΣΗΡΘΕ ΔΤΝΑΜΕΘ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 
Τα ζηνηρεία πνπ ππξνδνηνύλ ηε δξάζε ζηελ Ειέλε είλαη ηα αθόινπζα: 

 Οη πιεξνθνξίεο ηνπ Τεύθξνπ ζηελ Ειέλε. 

 Τν λαπάγην θαη ε παξνπζία ηνπ Μελέιανπ ζηελ Αίγππην. 

 Η επηζπκία ηνπ Θενθιύκελνπ λα παληξεπηεί ηελ Ειέλε. 

 Η ζησπή ηεο Θενλόεο. 

 Τν ζρέδην απόδξαζεο ησλ δύν ζπδύγσλ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αθέιεηα 
ηνπ Θενθιύκελνπ. 

 Η επέκβαζε ησλ Δηόζθνπξσλ πνπ δίλεη θαη ηελ ηειηθή ιύζε αίξνληαο 
ηα αδηέμνδα. 

 
Η ΕΛΕΝΗ Ω ΤΖΤΓΟ ΚΑΘ ΓΤΝΑΘΚΑ – Ο ΜΕΝΕΛΑΟ 

Η εξσίδα είλαη κηα πηζηή θαη αθνζησκέλε ζύδπγνο πνπ αγαπά 
ηνλ άληξα ηεο θαη είλαη πξόζπκε αθόκα θαη λα ζπζηαζηεί 
πξνζηαηεύνληαο ηνλ ηεξό ζεζκό ηεο νηθνγέλεηαο. Ννζηαιγεί 
ηελ παηξίδα ηεο, είλαη επαίζζεηε, επζπγθίλεηε, εύζηξνθε θαη 
επηλνεηηθή. Μνηάδεη κέζα ζην έξγν ζαλ έλαο ζειπθόο 
Οδπζζέαο πνπ επηλνεί δόινπο ηνπο νπνίνπο θέξλεη ζε πέξαο 
κε κεζνδηθόηεηα θαη πνλεξηά. Η ηξαγηθόηεηά ηεο νθείιεηαη ζην 
όηη άζειά ηεο έγηλε έλα παηρλίδη ζηα ρέξηα ησλ ζεώλ, 
δπζθεκίζηεθε ην όλνκά ηεο θαη έγηλε κηζεηό ζηνπο Έιιελεο, 
έραζε παηξίδα θαη νηθνγέλεηα, είλαη κόλε ζε έλα μέλν 
πεξηβάιινλ θαη γεληθά πάζρεη ρσξίο λα θηαίεη. Είλαη θαλεξή ε πξνζπάζεηα 
ηνπ Επξηπίδε λα απνθαηαζηήζεη ηελ ηηκή ηεο, θαζώο ηελ παξνπζηάδεη κε 



έκπξαθηε πίζηε ζε δηαρξνληθέο αμίεο θαη κε πνιιέο ελνρέο γηα ηα δεηλά πνπ 
πξνθάιεζε ζηνπο Έιιελεο. 
Τξαγηθή ε δσή ηνπ Μελέιανπ, θαζώο παγηδεύηεθε ζην 
θαίλεζζαη θαη μόδεςε ηε δσή ηνπ γηα έλα «πνπθάκηζν 
αδεηαλό», κπιεγκέλνο θη απηόο ζηα δίρηπα ησλ ζεώλ. 
Μέζα ζην έξγν ζα εθθξάζεη ηηο ελνρέο ηνπ γηα έλαλ 
άδνμν πόιεκν θαη ηελ απνγνήηεπζή ηνπ γηα κηα δσή πνπ 
μνδεύηεθε ζηηο ζάιαζζεο θαη ζηα πεδία ησλ καρώλ. Ο 
Επξηπίδεο ηνλ γεινηνπνηεί αληηκεησπίδνληάο ηνλ ζαλ έλα 
ζύκβνιν πνπ απερεί ηνλ πόιεκν θαη ηηο νδπλεξέο ηνπ 
ζπλέπεηεο. Αθξνβαηεί ν ήξσαο αλάκεζα ζηε δεηιία θαη 
ζην εξσηθό ηνπ παξειζόλ θαη κε πξνζπκία παξαρσξεί 
ηελ πξσηνβνπιία ησλ θηλήζεσλ ζηελ Ειέλε. Σπρλά 
θαίλεηαη αθειήο θαη παξνξκεηηθόο, κε πξνηάζεηο πνπ 
είλαη πξαθηηθά αλεθάξκνζηεο. 
 

ΕΘΝΑΘ Η ΕΛΕΝΗ ΣΡΑΓΩΔΘΑ; 
Αξθεηνί ιόγνη θάλνπλ ηνπο κειεηεηέο λα ακθηβάινπλ θαζώο ε γεινηνπνίεζε 
ηνπ Μελέιανπ, ην γεγνλόο όηη νη ήξσεο θαηά θάπνην ηξόπν θεξδίδνπλ κόλνη 
ηνπο ηε κνίξα ηνπο, ε ύπαξμε αίζηνπ ηέινπο θαη νη δόινη ηνπ δεπγαξηνύ πνπ 
εθζέηνπλ ηελ επθπΐα ηνπ βαζηιηά, δελ εληάζζνληαη ζηα ηππηθά ζηνηρεία κηαο 
ηξαγσδίαο. Εζείς ηι γνώμη έτεηε; 
 

ΔΘΑΝΟΘΑ 
Αλ ζέιακε λα απνδειηηώζνπκε ηε θηινζνθηθή ζθέςε ηνπ δεκηνπξγνύ, ζα 
επηζεκαίλακε ηα παξαθάησ: 

 Τνλ αληηπνιεκηθό ραξαθηήξα ηνπ έξγνπ: Ο πόιεκνο αληηκεησπίδεηαη 
από ηνλ πνηεηή σο ε αηηία όισλ ησλ ζπκθνξώλ. Πώς θα ένιωθαν 
καηά ηη γνώμη ζας οι αρταίοι θεαηές μεηά ηην παράζηαζη με 
δεδομένες ηις ιζηορικές ζσνθήκες ηης εποτής; 

 Τνλ πξνβιεκαηηζκό γηα ην ξόιν ηνπ ζετθνύ ζηνηρείνπ θαη ηελ ηθαλόηεηα 
ηεο αλζξώπηλεο θύζεο λα ην θαηαλνήζεη. 

 Τελ ακθηζβήηεζε γηα ηηο αλζξώπηλεο αδπλακίεο ησλ ζεώλ. 

 Τνλ ζθεπηηθηζκό απέλαληη ζηε καληηθή ηέρλε θαη ηειηθά ηελ απόξξηςή 
ηεο. 

 Τελ θαηαιπηηθή επίδξαζε ησλ ζνθηζηώλ ζηνλ ηξόπν ζθέςεο ηνπ: Ο 
νξζόο ιόγνο γίλεηαη ην κέζν γηα ηελ εξκελεία ησλ πξαγκάησλ. Σε ποια 
ζημεία ηοσ έργοσ παραηηρείηε ηέηοιες επιρροές; 

 Τελ εμύςσζε ηεο γπλαίθαο πνπ επηρεηξείηαη κέζα από ηελ πνιύπιεπξε 
πξνζσπηθόηεηα ηεο Ειέλεο: Η απνθαηάζηαζή ηεο θαη ε αλαηξνπή ηεο 
παξάδνζεο πνπ ήζειε ηελ εξσίδα λα ηαπηίδεηαη κε ηνλ πόιεκν θαη ηελ 
θαηαζηξνθή, ίζσο είλαη θαη κηα δηθαίσζε ηνπ γπλαηθείνπ θύινπ. 

 Τνλ αλζξσπηζκό ηνπ δεκηνπξγνύ: Απηόο θαίλεηαη από ηε ζεηηθή ζηάζε 
ηνπ πνηεηή απέλαληη ζηνπο δνύινπο πνπ πεξηβάιινληαη κε αξεηέο, 
όπσο πίζηε, ηόικε θαη αθνζίσζε. 

 


