
Πρώτη εργασία Ελένης 



Η λογοτεχνική αξία της Ελένης  

• Το πρώτο πράμα που πρέπει να σημειωθεί , είναι ότι η διάφοροι δημιουργοί θεατρικών έργων και 
ποιημάτων , είχαν διαφορετικοί άποψη για την Ελένη και τον συμβολισμό της . Ως πρότυπο της ομορφιάς 
εμφανίζεται η Ελένη  στον Σικελιανό, και, όπως παρατηρεί ο David Ricks, στον «Ύμνο» «η ομορφιά της 
Ελένης αποτελεί το αποκορύφωμα κάθε ταξιδιού στον κόσμο του Ομήρου». Ωστόσο, κάποιοι μελετητές 
προχωρούν ακόμη περισσότερο (κυρίως ο Αντρέας Φυλακτού) και βλέπουν στην Ελένη του Σικελιανού 
έμμεση Αρνητικό συμβολισμό αποκτά η Ελένη στο έργο του Βάρναλη. Χωρίς να αμφισβητείται η εξαιρετική 
ομορφιά της παρουσιάζεται ως πόρνη και γενικά ψέγεται. Το μοτίβο αυτό, όπως ήδη δηλώθηκε, 
εμφανίζεται στην πρώτη μορφή από Το φως που καίει . Στη δεύτερη, πάντως, αναθεωρημένη έκδοση  οι 
σχετικοί στίχοι απαλείφονται. Καθαρότερα όμως οι ανατρεπτικές προθέσεις του Βάρναλη απέναντι στον 
μύθο της Ελένης αλλά και γενικά στην αρχαία ελληνική μυθολογία φαίνονται στο πεζό του Το ημερολόγιο 
της Πηνελόπης . Στον Ελύτη παρουσιάζεται ως η ερωμένη που χάνεται και που η απουσία της μας 
εξουσιάζει περισσότερο. Γενικότερα, πάντως, η Ελένη του Ελύτη ελάχιστη σχέση φαίνεται να έχει με τη 
μυθική Ελένη . Στο ποίημα του Σεφέρη, που είναι και το πιο γνωστό από όσα πραγματεύονται τον μύθο της 
Ελένης, η Ελένη αποτελεί καθαρά το σύμβολο της ματαιοπονίας, του μάταιου της θυσίας και των αγώνων 
και έδωσε στον ποιητή, όπως επί λέξει ισχυρίζεται ο ίδιος, «έναν μαθηματικό τύπο, θα έλεγα της 
ματαιότητας και του εμπαιγμού των πολέμων» . Τέλος, στον Σινόπουλο η Ελένη έχει δύο μορφές: η 
σύγχρονη Ελένη, μία από τους πολλούς νεκρούς του Σινόπουλου, αλλά και η μυθική Ελένη. Η μυθική Ελένη, 
σύμφωνα με δήλωση του ίδιου του ποιητή στον υπομνηματισμό της πρώτης έκδοσης των Ασμάτων , 
χρησιμοποιείται ως σύμβολο του πνεύματος . Στον Ρίτσο το κεντρικό θέμα της Ελένης φαίνεται να είναι η 
παρακμή και η φθορά του ανθρώπου από τον χρόνο, με τις όποιες εξωτερικές και εσωτερικές ταπεινώσεις 
επιφέρει αυτή.  

 



Ένα αποτέλεσμα για τον 

συμβολισμό της 

• Όπως είπα , όλοι είχαν διαφορετικοί άποψη για την λογοτεχνική 
άποψη της . Άλλοι την έβλεπαν ως το σύμβολο της ομορφιάς , άλλοι 
την θεωρούσαν τραγικό πρόσωπο . Άλλοι έδιναν πολύ σημασία στο 
δίλλημα της που είδαμε στον Τρωικό πόλεμο του Ομήρου . Και άλλοι 
την χρησιμοποιούν ως πρόσωπο αποφυγής . Με αλλά λογία , η Ελένη 
μπορεί να έχει πολλούς συμβολισμός και πολλά μηνύματα για τον 
αναγνώστη ή τον θεατή , για αυτό και πολλοί πιστεύουν ότι είναι 
από τα πιο σημαντικά λογοτεχνικά πρόσωπα . 



Ποιες εκδοχές για τον μύθο της 

Ελένης προσφέρουν τα παρακάτω 

αποσπάσματα; 

• 1.Ελένη Ευριπίδη (Δραματική ποίηση Γ γυμνασίου) – Βιβλίο μαθητή-
εμπλουτισμένο 

• 2.Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας -Ἡρόδοτος, Ἱστορίη 2.120 
(διασκευή)-Αρχαία Ελληνικά κείμενα Γ Γυμνασίου (ενότητα 1η) 

• 3. Ομήρου Ιλιάδα- Τειχοσκοπία, Ραψωδία Γ(στίχοι 121-244)-Αρχαία 
ελληνικά από μετάφραση Β Γυμνασίου 

• 4.. Δημήτρη Λιαντίνη: Η ωραία Ελένη από τον Όμηρο στον Ελύτη 
(Διδασκαλία σε φοιτητές ) 

• 5..Γ. Σεφέρη, Ελένη (απαγγέλλει ο ποιητής) 
• 6. Αγγέλα Καστρινάκη, Η Ελένη του Σεφέρη (Από την έρευνα στη 

διδασκαλία) 
• 7. Σαλώμη Χατζηνεοφύτου, Η Ελένη του Γ. Σεφέρη (Π Ι) 

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C112/347/2320,8885/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C112/347/2320,8885/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C106/502/3268,13323/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B108/208/1446,12318/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B108/208/1446,12318/
https://www.youtube.com/watch?v=PV1USQuu3Bo
https://www.youtube.com/watch?v=cHtZjUo3oWw
https://www.youtube.com/watch?v=lahPctVVPpQ
http://archeia.moec.gov.cy/sm/297/eleni_seferis_ermineftika_scholia.pdf
http://archeia.moec.gov.cy/sm/297/eleni_seferis_ermineftika_scholia.pdf
http://archeia.moec.gov.cy/sm/297/eleni_seferis_ermineftika_scholia.pdf


Οι 4 αδιαφόρετοι μύθοι της Ελένης , 

από διαφορετικούς ποιητές  

• 1 στην εκδοχή του Ευριπίδη , η Ελένη έπεσε θαύμα των θεών , και ένα ψεύτικο ομοίωμα πήγε στον Πάρη 
κάνοντας τους Έλληνες να νομίζουν ότι ήταν η πραγματική Ελένη ξεκινώντας τον τρωικό πόλεμο , ενώ αυτή 
ήταν παγιδευμένη σε ένα νησί 

• 2 στην εκδοχή του Ηροδότου , η Ελένη έπεσε ΘΥΜΑ ΑΠΟΓΩΓΗΣ από τον Πάρη , νομίζοντας εκείνος ότι δεν 
θα του έκαναν τίποτα με βάση την αρπαγή της Μήδειας από του Έλληνες . Το οποίο ήταν ‘’ΤΡΑΓΙΚΟ ΛΑΘΟΣ’’ 
( ειρωνεία στο φουλ ) Για άλλη μια φορά , είναι η δουλειά των θεών , και μετά την άρνηση του Πάρη να την 
δώσει πίσω , εξελίχθηκε ο Τρωικός πόλεμος 

• 3+4 στην τυποσκόπια του Ομήρου , μπορούμε να συμπεραίνουμε από τις αντιδράσεις των γέρων για την 
Ελένη , και με βάση όλη την προηγουμένη ιστορία , μαζί με την πράξη της Αφροδίτης να σώσει τον Πάρη , 
καταλαβαίνουμε , ότι 1 είναι πάλι δουλειά των θεών , και συγκεκριμένα μια θεότητας ονομαστή Αφροδίτη , 
και ότι άλλος ένας , όχι ακριβώς φταίχτης , αλλά παράγοντας ήταν η ομορφιά της Ελένης  μου δελέασε τον 
Πάρη . Και από το απόσπασμα βίντεο , σημειώνω τον ΛΟΓΟ του ΠΡΟΙΑΜΟΥ με την Ελένη , που λέει ότι 
μοιάζει ΦΡΙΧΤΑ με μια θεότητα υποστηρίζοντας τον παράγοντα της ομορφιάς   

• 5+6+7 ο Σεφέρης λοιπόν ‘’αντγραψε’’ τον μύθο της Ελένης από τον Ευριπίδη , καθώς τον θεώρησε πιο 
λογοτεχνικά καλύτερο Δεν πρόκειται, φυσικά, για µια απλή αντιγραφή, καθώς παράλληλα ο ποιητής 
καταθέτει και τα πρώτα δείγματα στιχουργηµένων σκέψεων, ενώ καθορίζει από την αρχή το θέμα της 
απάτης και του δόλου των θεών που αποτελούν την πραγματική αιτία και καταδεικνύουν την ηθική του 
Τρωικού πολέμου. 

     (Όλα αυτά γράφτηκαν με βάση τα links του slide 4) 

 



Σε τι συμφωνούσε και σε τι 

διαφωνούσε με τον μύθο της Ελένης  

ο Ευριπίδης  

•  Αρχικά ο Ευριπίδης, σαν ποιητής,  τους Θεούς της παραδοσιακής 
λατρείας δεν τους πίστευε . Σίγουρα στο έργο του δε διαφαίνεται η 
απλή και απόλυτη πίστη στους  θεούς  η οποία, με διάφορες 
αποχρώσεις , εκφραζόταν στις τραγωδίες τόσο του Αισχύλου όσο και 
του Σοφοκλή . Στην συνέχεια , μας παρακινεί ότι οι θεοί φταίνε για 
οτιδήποτε έγινε στα γεγονότα του Τρωικού πολέμου και της Ελένης  . 
Έπειτα , διαφωνεί για τον λόγο που ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ έγινε ο πόλεμος της 
Τροίας , υποστηρίζοντας ότι έγινε για εδαφικούς λογούς .Και τέλος , 
χαρακτηρίζει την Ελένη ως τραγικό πρόσωπο καθώς δεν έφταιγε σε 
τίποτα από τι έγινε , αφού ένα ΨΕΥΤΙΚΟ ομοίωμα πήρε την θέση της . 



Οι πολλές διαφορετικές μορφές 

της Ελένης 

• Η Ελένη έχει εμφανιστεί σε διάφορα έργα με διαφορετική μορφή 
πολλές φορές . Στου Ομήρου το έργο , εμφανίζετε ως μπερδεμένη , 
σε δίλλημα για την πράξη της , και το τι θα κάνει . Στου Σεφέρη και 
του Ευριπίδη , εμφανίζετε ως θύμα των θεών , και ότι δεν έφταιγε σε 
τίποτα , και είναι τραγικό πρόσωπο . Και στον Ηρόδοτο , εμφανίζεται 
πάλι ως θύμα των θεών , αλλά και του Πάρη την ιδιά στιγμή , πάλι 
χωρίς να φταίει εκείνη . Σε Άλλους ποιητές επίσης εμφανίζετε 
περισσότερο ως ΕΝΟΧΗ και ότι ήθελε να φύγει με τον ΠΑΡΗ στην 
Τροία αφήνοντας τον Άνδρα της , και προκαλώντας τον πόλεμο. 

 (Όλα αυτά που είναι γραμμένα είναι με βάση τα link στο slide 4)    



Άλλες Τραγωδίες της Ωραίας 

Ελένης 

Υπήρχαν και άλλες εκδοχές του μύθου της ωραίας Ελένης όπως : 

• Μύθος της Ελένης κατά την Κριτική λογοτεχνία  

• Του Ευριπίδη ήταν μια προφανής παραλλαγή 

• Του Σεφέρη   

• Του Ηρόδοτο 

• Του Σικελιανού  

• Του Βάρναλη  

• Του Ελύτη  

• Και του Σινόπουλου  
Σημείωση : υπάρχουν και άλλοι ποιητές που έκαναν παραλλαγές  

 

 


