
Οι εκδοχές της 
Ελένης 



Ελένη     του     Ομήρου 

• Ο Όμηρος στην Ιλιάδα παρουσιάζει την Ελένη ως πλάσμα 
ανθρώπινο με καταγωγή, αποφεύγει την κατάκριση και την 
καταδίκη, αλλά την παρουσιάζει συχνά να αυτοκαταδικάζεται 
μεταχειριζόμενη το επίθετο «κυνώπις» για τον εαυτό της. Αν 
και αγαπάει τον Πάρη, τον παρατά, γιατί δεν είναι γενναίος. Ο 
Όμηρος τη 
χαρακτηρίζει καλλίκομον (ομορφομαλλούσα), καλλιπάρηον (ο
μορφοπρόσωπη), λευκώλενον (ασπροχέρα), τανύπεπλον (ομο
ρφοντυμένη) κ.α. αλλά και ριγεδανήν (φρικτή), γιατί 
προκάλεσε τον αφανισμό πολλών ηρώων. Για τον ίδιο λόγο 
ο Αισύλος παρετυμολογεί το όνομά της και την 
αποκαλεί ελεύναν, έλανδρον, ελέπτολιν (καταστροφή για τα 
καράβια, τους άνδρες, και τις πολιτείες). Μερικές φορές 
μετανιώνει και νοσταλγεί την πατρίδα της, τη Σπάρτη, τον 
άντρα της και την κόρη της Ερμιόνη. 



Eλένη     του     Ευριπίδη 

•  η Ελένη στην τραγωδία του Ευριπίδη βρίσκεται από χρόνια στην 
Αίγυπτο, στο παλάτι του Πρωτέα, μετά το θάνατο του οποίου ο 
διάδοχος και γιος του Θεοκλύμενος, επιμένει παρά την άρνησή της να 
την παντρευτεί. Στον Πρόλογο, η Ελένη, που καθόταν ικέτιδα στο μνήμα 
του Πρωτέα, σηκώνεται και παρουσιάζεται στους θεατές , για να 
εξηγήσει το λόγο της παρουσίας της στην Αίγυπτο και της καταφυγής 
της στον τάφο του Πρωτέα. Η ίδια εξιστορεί την καταγωγή της λέγοντας 
ότι είναι κόρη του Τυνδάρεω και της Λήδας, χωρίς όμως να αποκλείει 
και την περίπτωση να είναι κόρη του Δία, ο οποίος φημολογείται ότι 
πλησίασε ερωτικά τη μητέρα της υπό τη μορφή κύκνου. Οι συμφορές 
της λοιπόν αρχίζουν από τη νίκη της Αφροδίτης κατά την κρίσιν περί 
κάλλους», όταν η θεά αυτή για να εξασφαλίσει την εκλογή της από 
τον Πάρη, υποσχέθηκε ως ανταμοιβή του τον γάμο του με την Ελένη. 
Η Ήρα όμως οργισμένη για την ήττα της, δημιουργεί από σύννεφο ένα 
ομοίωμα (είδωλον) το οποίο θα πάρει μαζί του ο Πάρις, νομίζοντας ότι 
απάγει την Ελένη. Την Ελένη την έστειλε ο Δίας μέσω του Ερμή στην 
Αίγυπτο, για να ζήσει στο παλάτι του Πρωτέα, περιμένοντας τον άνδρα 
της Μενέλαο να επιστρέψει από τον πόλεμο. 



Eλένη     του     Σεφέρη 

• Ο μύθος της Ελένης: Σύμφωνα με μια εκδοχή αυτού 
του μύθου η Αφροδίτη δεν έδωσε στον Πάρη την 
πραγματική Ελένη, αλλά ένα ομοίωμά της. Την Ελένη 
τη μετέφερε ο Ερμής, με εντολή της Ήρας, στην 
Αίγυπτο, στο παλάτι του βασιλιά Πρωτέα, όπου τη 
συνάντησε ο Μενέλαος επιστρέφοντας από την Τροία. 
Την εκδοχή αυτή του μύθου διαπραγματεύεται ο 
Ευριπίδης στην τραγωδία του Ελένη. Στην τραγωδία 
συναντάει την Ελένη στην Αίγυπτο και ο Τεύκρος, που 
περνάει από κει ταξιδεύοντας για την Κύπρο. Ο 
Σεφέρης προτάσσει ως μότο στο ποίημά του τρία 
αποσπάσματα της τραγωδίας του Ευριπίδη, που 
συνοψίζουν τους δύο μύθους 

 



Ελένη     του     Ηροδότου 

• Ο Ηρόδοτος, προσπαθώντας να ερμηνεύσει την αντιπαλότητα 
Ασίας και Ευρώπης που οδήγησε στους Περσικούς πολέμους, 
αναφέρει την εκδοχή ότι αυτή ξεκίνησε από αρπαγές 
γυναικών. Ο Πάρης οδήγησε την Ελένη στην Τροία βέβαιος 
πως δεν επρόκειτο να τιμωρηθεί εξαιτίας της παλαιότερης 
αρπαγής της Μήδειας από τους Έλληνες. Όταν αυτοί 
απαίτησαν την επιστροφή της, σύμφωνα με την εκδοχή 
Αιγύπτιων ιερέων που παρατίθεται στο δεύτερο βιβλίο 
της Ἱστορίης, οι Τρώες ισχυρίστηκαν ότι δε βρισκόταν στα 
χέρια τους, και επακολούθησε ο Τρωικός πόλεμος. Η 
καταστροφή της Τροίας παρουσιάζεται από τον ιστορικό ως 
θεϊκή βούληση, καθώς το θεῖον θέλησε να καταστήσει φανερό 
ότι τα σοβαρά αμαρτήματα (όπως η αγνωμοσύνη του Πάρη 
προς τον Μενέλαο που τον φιλοξενούσε) επισύρουν ολέθριες 
συνέπειες για αυτούς που τα διαπράττουν 


