


❀Ο Όμηρος υποστηρίζει ότι η Ελένη είναι 
κόρη του Δία και της Λήδας.

❀Παρουσιάζεται ως θνητός άνθρωπος με 
θειική καταγωγή.

❀Όλοι μέχρι και ο Όμηρος την θεωρούν άπιστη και φρικτή λόγω του ότι 
ήταν η υπαίτια του πολέμου δηλαδή η αφορμή που πέθαναν πολλοί ήρωες.

❀ Χαρακτηρίζεται ως ομορφομαλλούσα, 
ομορφοπρόσωπη και ασπροχέρα που δηλώνει 
την υψηλή της θέσης.



❀ Δεν φοβόταν ούτε αρνιόταν  να παντρευτεί 
τον Πάρη.

❀Αγαπάει τον Πάρη αλλά ταυτόχρονα 
νοσταλγεί την πατρίδα , την κόρη της και τον 
σύντροφο της.

❀ Ο Πάρης την πείρε μαζί του στην Τροία.

❀Ήταν πανούργα και ευφυής για την τότε 
εποχή.



❀Ο Ευριπίδης πιστεύει ότι η Ελένη γεννήθηκε από τον Τυνδάρεω και την 
Λήδα. 

❀Παρουσιάζεται ως θύμα των θεών και ως τραγικό πρόσωπο.

❀Θεωρείται υπαίτια του πολέμου από 
τους άλλους ανθρώπους ενώ στην 
πραγματικότητα δεν είναι.

❀Εκτός από την ομορφότερη και 
ομορφοντυμένη γυναίκα η Ελένη 
φημιζόταν και για την εξυπνάδα της.



❀Αποφεύγει τον Θεοκλύμενο 
που θέλει να την πάρει ως γυναίκα του.

❀Είναι απελπισμένη,στεναχωρημένη 
που δεν μπορεί να γυρίσει πίσω στον 
άντρα της και στην πατρίδα της.

❀Η Ελένη είχε πάει στην Αίγυπτο και 
όχι στην Τροία, εκεί πήγε το είδωλο 
της.

❀Οι απόψεις της είναι διαφορετικές από κάθε άλλης γυναίκας.

❀Μένει πιστή στον άντρα της.



✭Ο Όμηρος υποστηρίζει το μύθο για την γέννηση της 
Ελένης από το αυγό, ενώ ο Ευριπίδης τον αμφισβητεί.

✭Ο Όμηρος λέει ότι η Ελένη είναι υπαίτια του 
πολέμου ενώ ο Ευριπίδης την  χαρακτηρίζει ως θύμα 
και παιχνίδι των θεών που δεν μπορεί να ξεφύγει.

✭Στον μύθο του Όμηρου η Ελένη πηγαίνει στην 
Τροία με τον Πάρη ενώ στον Ευριπίδη πηγαίνει  στην 
Αίγυπτο και δεν έχει καν γνωρίσει τον Πάρη.   



✭Η Ελένη του Ομήρου δεν είχε θέμα στο να παντρευτεί τον 
Πάρη ενώ του Ευριπίδη δεν δεχόταν να παντρευτεί τον 
Θεοκλύμενο και ήταν πιστή και αφοσιωμένη στον γάμο της.

✭Στην Ιλιάδα η Ελένη πάει στην 
Τροία ενώ στην τραγωδία του 
Ευριπίδη πάει το είδωλο της.

✭Ο Όμηρος την παρουσιάζει 
ως ημίθεα λόγω του ότι “ ήταν 
κόρη του Δία”σε αντίθεση με 
τον Ευριπίδη που την θεωρεί 
μια θνητή που απλά η γνώμη 
της υπερτερεί.



✯Όλοι την θεωρούν φρικτή που αφανίστηκαν 
τόσοι ήρωες και άνθρωποι με την εξαίρεση του 
Ευριπίδη.

✯Χαρακτηριζόταν η ομορφότερη γυναίκα και στις 
δύο εκδοχές και ήταν αρκετά έξυπνη.

✯Θέλει να γυρίσει πίσω στην Σπάρτη και στον άντρα 
της.

✯Η Λήδα είναι η μητέρα της Ελένης.
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