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Τα Τραγικά και τα Κωμικά Στοιχεία του 
Μενελάου στην Ελένη του Ευριπίδη. 
Α΄  

Ελεωνόρα Τσουλούκα, Γ6 
 

Ο Μενέλαος μπορεί να χαρακτηριστεί ως τραγικός ήρωας, όπως 

προκύπτει εμφανώς αν αναλύσουμε τον μονόλογό του, ο οποίος 

διαρθρώνεται σε δύο άξονες. Ο Μενέλαος κάποτε... ο Μενέλαος τώρα... 

 Η τραγικότητα του ήρωα συμπυκνώνεται στο γνωμικό των στίχων 

474-6 «ο ευτυχισμένος, όταν κακοπάθει, νιώθει πικρότερη τη δυστυχία, παρ’ 

όσο αυτός που από παλιά την ξέρει».  

 Πράγματι ο άνθρωπος που έχει γνωρίσει τη δυστυχία σε κάποια 

περίοδο της ζωής του συνηθίζει σε αυτή την κατάσταση κι έτσι μπορεί να 

αντέξει μια μεγαλύτερη ή μια νέα δυστυχία με περισσότερη καρτερία. 

Αντίθετα, εκείνος που δε γνώρισε τη δυστυχία και την έλλειψη στη ζωή, 

δύσκολα την υποφέρει όταν του παρουσιαστεί, γιατί γι’ αυτόν είναι μια 

άγνωστη κατάσταση. Στην περίπτωση αυτή λειτουργεί η αντίθεση, που 

όσο μεγαλύτερη είναι, τόσο πιο οδυνηρά συναισθήματα προκαλεί. 

 Οι τραγικές αντιθέσεις στη ζωή του Μενέλαου ξεκινούν από το 

«κάποτε…» (στ. 437-464), το γενεαλογικό του δέντρο. Ο Αγαμέμνονας και 

ο Μενέλαος ήταν αδέλφια, παιδιά του Ατρέα και της Αερόπης (στ. 443-5). 

Ο Μενέλαος αναφέρεται στον παππού του τον Πέλοπα, κάνοντας την 

ευχή να είχε χαθεί πριν γεννήσει τους γονείς του, για να μην είχε 

γεννηθεί και ο ίδιος. Ο Μενέλαος εκδηλώνει με αυτόν τον τρόπο κάποια 

απογοήτευση και απέχθεια για τη ζωή του. Εύχεται ουσιαστικά να μην 

είχε γεννηθεί. Στη συνέχεια όμως εκφράζει την περηφάνια που 

αισθάνεται όταν αναλογίζεται πως τόσο ο ίδιος όσο και ο αδελφός του 

Αγαμέμνονας υπήρξαν ξακουστοί και ότι ο ίδιος οδήγησε τους Έλληνες 

στην Τροία.  

 Έχει τη συναίσθηση ότι έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο στον Τρωικό 

πόλεμο και στην άλωση της Τροίας, στην οποία με τη θέλησή τους πήραν 

μέρος οι πιο εκλεκτοί από τους Έλληνες. Γι’ αυτό χρησιμοποιεί το πρώτο 

πρόσωπο όταν αναφέρεται σε αυτά τα γεγονότα.  

 Ο Μενέλαος στη συνέχεια αναφέρεται και στις περιπέτειες που 

σημάδεψαν τη ζωή του: ότι περιπλανιέται πολλά χρόνια στη θάλασσα, ότι 
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δεν μπορεί να επιστρέψει στην πατρίδα του κι ότι, όσες φορές πλησιάζει 

την πατρίδα του, οι άνεμοι τον σπρώχνουν μακριά από αυτή. 

 Όλη η αίγλη του «κάποτε» έρχεται σε αντίθεση με το «τώρα» (στ. 

464-469). Την πρώτη τραγική αντίθεση αποτελεί αυτή η ίδια η εικόνα του, 

όπως την αντικρύζουν οι θεατές. Ο Ευριπίδης εμφανίζει το Μενέλαο ως 

ναυαγό εξαθλιωμένο και αξιολύπητο. Τον παρουσιάζει ντυμένο με 

κουρέλια και καραβίσιο πανί (στ.472, 479-480).  

 Αντίθετα, στην αγγειογραφία της σελίδας 47 του βιβλίου ο 

Μενέλαος παρουσιάζεται μεγαλοπρεπής και έτοιμος να πολεμήσει. 

Φοράει μια επιβλητική περικεφαλαία και κρατάει μια μεγάλη ασπίδα που 

αρμόζει σε βασιλιά και ένα όμορφο ύφασμα. Έτσι η κατάστασή του 

σκιαγραφείται πιο θλιβερή με την αντίθεση της ενδυμασίας του σε σχέση 

με τους χιτώνες και τα λαμπρά πέπλα που κατάπιε η θάλασσα.  

 Εκείνο που έχει σημασία είναι η επιλογή του ποιητή και η 

σκοπιμότητά της. Η παρουσία του Μενελάου τονίζει το αντιηρωικό 

πνεύμα και το ρεαλισμό της ποίησης του Ευριπίδη, αλλά η όλη δραματική 

κατάσταση οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο ίδιος ο ποιητής έκανε αυτή την 

επιλογή: α) για να υπογραμμίσει την αντίθεση ανάμεσα στο ηρωικό 

παρελθόν και τη μεγαλοπρέπεια του Μενελάου –αρχηγού του πολέμου– 

και στην αθλιότητα και ταπείνωση του παρόντος, που προκλήθηκε 

ασφαλώς από τον πόλεμο, β) για να προκαλέσει το έλεος και το φόβο των 

θεατών. «Εις το εναντίον των πραγμάτων μεταβολήν» και τραγική 

ειρωνεία παράλληλα αποτελεί και το γεγονός ότι πηγαίνει να ζητήσει 

βοήθεια από αυτόν από τον οποίο κυρίως κινδυνεύει.  

 Την τραγικότητα του Μενέλαου συμπληρώνουν τα τωρινά του 

βάσανα: βγήκε χωρίς φίλους σε μια ξένη και άγνωστη χώρα, το πλοίο του 

έχει βουλιάξει, τον πιέζει η ανάγκη, γιατί δεν έχει ούτε ρούχα ούτε τροφή 

για τον εαυτό του και για τους συντρόφους του. Έτσι, όπως ο ίδιος 

ομολογεί, πλησίασε το παλάτι μήπως εξασφαλίσει κάποια τροφή για τους 

συντρόφους του. Παρόλα αυτά παραμένει αξιοπρεπής, ντρέπεται για την 

κατάντια του και αποφεύγει να ζητήσει πληροφορίες από τους ντόπιους 

για τη χώρα στην οποία βρίσκεται (στ. 473).  

 Πάνω από όλα όμως ενδιαφέρεται για τους συντρόφους του και 

προσπαθεί να εξασφαλίσει τα απαραίτητα για την επιβίωσή τους. Ο 

Μενέλαος νοιάζεται εδώ για τους συντρόφους του έτσι όπως 

παρουσιάζεται να νοιάζεται για τη σωτηρία των συντρόφων του ο 

Οδυσσέας στην Οδύσσεια του Ομήρου.  

 Ακόμη είναι σημαντικό το γεγονός ότι η ντροπή την οποία 

αισθάνεται για την άθλια κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει και η 

δυστυχία και η οδύνη που νιώθει για τον εαυτό του και τους συντρόφους 
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του φέρνουν τον Μενέλαο στην ίδια συναισθηματική κατάσταση με την 

Ελένη, για διαφορετικούς βέβαια λόγους.  

 Ασφαλώς η συναισθηματική αυτή ταύτιση συνδέεται έντεχνα με 

την πιο σημαντική πληροφορία που δίνει ο Μενέλαος, δηλαδή εκείνη που 

αναφέρεται στην παρουσία της Ελένης. Σε πρώτη φάση ο Μενέλαος 

απλώς αναφέρει ότι έφερε την Ελένη από την Τροία, ενώ σε δεύτερη φάση 

δίνει κάποιες συμπληρωματικές πληροφορίες, λέγοντας ότι: α) την 

κρατάει κρυμμένη σε κάποια σπηλιά, β) έβαλε τους συντρόφους του να 

την επιτηρούν, γ) την θεωρεί ένοχη για όσα του συνέβησαν.  

 Οι πληροφορίες αυτές είναι σημαντικές για το έργο, γιατί 

υπογραμμίζουν την ύπαρξη της Ελένης της Αιγύπτου και της Ελένης της 

Τροίας, της Ελένης της πραγματικής και της Ελένης της πλασματικής, του 

είναι και του φαίνεσθαι, που προκαλούν τραγική ειρωνεία και στηρίζουν 

την υπόθεση του έργου. 

 Η αλλαγή στην κατάσταση του Μενελάου και η αθλιότητα που 

βιώνει αυτή τη στιγμή είναι αποτέλεσμα του πολέμου. Οι περιπέτειές του, 

που ξεκίνησαν μετά την άλωση της Τροίας, δείχνουν ότι ακόμη και οι 

νικητές δε χαίρονται τη νίκη τους.  

 Η εντύπωση των θεατών από την εμφάνιση του Μενελάου και την 

ενδυμασία του δε θα ήταν ενιαία. Θα μπορούσε πράγματι κάποιος να 

υποστηρίξει πως τα κουρέλια με τα οποία είναι ντυμένος και το 

καραβόπανο με το οποίο είναι τυλιγμένος ο αρχηγός της Τρωικής 

Εκστρατείας θα ήταν δυνατό να προκαλέσουν μειδιάματα στους θεατές, 

εξίσου όμως θα ήταν δυνατό να γεννήσουν και τον οίκτο και τη 

συμπάθεια. Θα μπορούσαν μάλιστα να αισθανθούν και κάποια 

χαιρεκακία. Άλλοι πάλι ίσως να αισθανθούν ευσπλαχνία και έλεος για τη 

μεταστροφή που επήλθε στη ζωή του Μενελάου και την απώλεια της 

λαμπρότητας του.  

 Πάντως ας μη λησμονούμε πως το κωμικό και το τραγικό πολλές 

φορές συνδυάζονται στα μεγάλα έργα της Λογοτεχνίας. Όπως, όμως, κι 

αν έχει το πράγμα, οι Αθηναίοι θεατές θα συνέδεαν αυτή την αλλαγή και 

τη στροφή από την ευτυχία στη δυστυχία με τα δεινά που προκαλεί ο 

πόλεμος στον άνθρωπο. Ο πόλεμος ακόμη και τους νικητές τούς 

εξαθλιώνει. 

 Υπάρχουν, όμως, κάποια σημεία στα οποία ο Μενέλαος 

εμφανίζεται ως κωμικός ήρωας. Όπως όταν γ.π. πηγαίνει να ζητήσει 

βοήθεια από τη γερόντισσα εκείνη τον διώχνει σπρώχνοντάς τον. Αύτη η 

σκηνή είναι κωμική γατί μια ηλικιωμένη γυναίκα σπρώχνει έναν δυνατό 

άνδρα ο οποίος δεν προβάλλει αντιστάσεις και τελικά τρέπεται σε φυγή. 

 Το παράλογο στοιχείο αυτής της εικόνας είναι ουσιαστικά αυτό που 
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την κάνει να μοιάζει αστεία. Έπειτα οι σκέψεις του Μενελάου για 

συνωνυμία της Ελένης που βρίσκεται στην Αίγυπτο με αυτήν που θεωρεί 

ότι είναι πραγματική και έχει φέρει μαζί του από την Τροία είναι αστείες, 

ειδικά στο σημείο που αναρωτιέται αν υπάρχουν δύο Δίες και δύο μέρη με 

το όνομα Λακεδαίμονα. Το αστείο είναι ο συνδυασμός της τραγικής 

ειρωνείας (αφού το κοινό γνωρίζει ποια είναι η αληθινή Ελένη) και της 

αφέλειας του Μενελάου που δεν μπαίνει στην διαδικασία να καταλάβει 

και αποδίδει το γεγονός αυτό σε συνωνυμία. 

 Τα στοιχεία της τραγικής ειρωνείας όπως ότι α)- ο ήρωας 

εξακολουθεί να αγνοεί την αλήθεια σχετικά με την Ελένη και β)- 

υποθέτει –λανθασμένα– πως όταν αποκαλύψει την ταυτότητά του θα τον 

συμπονέσουν και θα τον συνδράμουν επιδέχονται διπλή ανάγνωση. 

 Σύμφωνα με κάποιους προσδίδουν κωμικό χαρακτήρα στο κείμενο, 

σύμφωνα με άλλους εντείνουν την τραγικότητα του ήρωα που βρίσκεται 

σε άγνοια και προκαλούν τον έλεο των θεατών αλλά και αγωνία για την 

εξέλιξη της αναγνώρισης, καθώς και φόβο για τις αντιδράσεις όταν 

αποκαλυφθεί η ταυτότητά του. 

  

 


