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Τα Τραγικά και τα Κωμικά Στοιχεία του 

Μενελάου στην Ελένη του Ευριπίδη. 

Β΄ 

Αθηνά Χειλάκου, Γ6 

Η τραγωδία «Ελένη» γράφηκε από τον Ευριπίδη κατά τη διάρκεια του 

Πελοποννησιακού πολέμου που είχε οδηγήσει σε ηθική κρίση και 

αμφισβήτηση των παραδοσιακών αξιών (κίνημα σοφιστών). Έτσι η Ελένη 

δεν περιέχει αποκλειστικά χαρακτηριστικά τραγωδίας. Αυτό είναι  

ιδιαίτερα εμφανές στο χαρακτήρα του Μενέλαου, ο οποίος περιέχει 

ταυτόχρονα τραγικά και κωμικά χαρακτηριστικά.      

 

Στοιχεία Τραγικού Ήρωα 

 

 Υψηλή κοινωνική τάξη:  

Ο Μενέλαος ήταν βασιλιάς της Σπάρτης, κατείχε δικό του στρατό και 

στόλο κατά τη διάρκεια του Τρωικού πολέμου και η προάσπιση της τιμής 

του αποτέλεσε την αφορμή του Τρωικού πολέμου. (βλ. Ελένη, στ. 59-62) 

 Σύγκρουση με τη Μοίρα: 

Στην Ελένη ο Μενέλαος ανακαλύπτει ότι όλα του τα βάσανα ήταν 

μάταια, αφού η Ελένη για την οποία πολέμησε δεν ήταν πραγματική,  

αλλά ένα είδωλο κατασκευασμένο από τους θεούς. Ο ήρωας 

συνειδητοποιεί ότι υπήρξε απλώς ένα πιόνι στο παιχνίδι της μοίρας, κάτι 

που του προκαλεί μεγάλη θλίψη. Αρχικά αρνείται να δεχτεί την 

πραγματικότητα (βλ. στ. 621, 625, 634-635, 639, 643, 652-653), ακόμη και 

όταν μπροστά του παρουσιάζεται η πραγματική του γυναίκα, τελικά 

όμως αποδέχεται την αλήθεια, καθώς ένας αγγελιαφόρος τον ενημερώνει 

ότι η άλλη Ελένη πέταξε και εξαφανίστηκε (βλ. στ.667-670).     
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 Ύβρις / Τύφλωση: 

Η ύβρις που διέπραξε ο Μενέλαος δεν εμφανίζεται στην Ελένη, όμως 

γνωρίζουμε από την την τραγωδία Αίας ότι ο ήρωας, τυφλωμένος από το 

θυμό του, είχε διαπράξει ύβριν διατάσσοντας να παραμείνει άταφο το 

πτώμα του Αίαντα όταν εκείνος αυτοκτόνησε, μετά την αποτυχημένη 

απόπειρά του να στραφεί εναντίον των συντρόφων του επειδή δεν του 

έδωσαν τα όπλα του Αχιλλέα. 

 Θεϊκή τιμωρία και ταπείνωση: 

Στην τραγωδία βλέπουμε την τιμωρία του Μενέλαου για την ύβρι που 

είχε διαπράξει κατά τη διάρκεια του Τρωικού πολέμου, καθώς το ταξίδι 

της επιστροφής αποβαίνει για αυτόν και τους συντρόφους του 

καταστροφικό. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν – τρικυμ0ίες και 

δυνατοί άνεμοι –  τον απομακρύνουν συνεχώς από την πατρίδα του και 

τελικά αυτός και οι σύντροφοί του φτάνουν ως ναυαγοί στην αφιλόξενη 

Αίγυπτο (βλ. στ. 454-469). Επίσης, βλέπουμε την ταπείνωση του ήρωα, 

αφού ο κάποτε ατρόμητος και μεγαλοπρεπής Μενέλαος παρουσιάζεται 

ρακένδυτος και φοβάται μια γριά, η οποία του απαγορεύει την είσοδο στο 

παλάτι του βασιλιά της Αιγύπτου. (βλ. στ.495-513) 

 Δίκη -  Κάθαρση: 

Τα βάσανα του Μενέλαου,  όπως και η επανένωση με τη σύζυγό του και η 

επιστροφή του στην πατρίδα στο τέλος της τραγωδίας αποτελούν 

απόφαση των θεών (της θεϊκής δίκης). Οι θεοί κρίνοντας στη συνέχεια ότι 

έχει υποφέρει επαρκώς, αποφασίζουν να του δώσουν τη γυναίκα του και 

να τον αφήσουν να επιστρέψει στην Σπάρτη. Στο τέλος του έργου 

επικρατεί η θεϊκή βούληση (έναντι της βασιλικής πλεονεξίας του 

Θεοκλύμενου), βάσει της οποίας η Ελένη πρέπει να επιστρέψει στο νόμιμο 

άντρα της, το Μενέλαο. Το γεγονός αυτό επιφέρει την κάθαρση, με την 

αποκατάσταση της ισορροπίας, κατά τη λήξη του έργου. 

 Ήθος: 

Στην «Ελένη» ο Μενέλαος παρουσιάζεται ως ηθικός άνθρωπος, 

βασανισμένος από τον πόλεμο. Μάλιστα, δίνεται έμφαση στην ιδιότητά 

του ως νόμιμου άνδρα της Ελένης, σε αντίθεση με τον Θεοκλύμενο που 

θέλει να την παντρευτεί παράνομα, κάτι που τονίζει το δίκιο του στα 

μάτια των θεατών. Επίσης ο Μενέλαος  παρουσιάζεται να εκπροσωπεί το 
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θεϊκό δίκαιο, αφού η επανένωσή του με την Ελένη είναι αποφασισμένη 

από τους θεούς για την αποκατάσταση της ισορροπίας.  

 Συναισθηματικές μεταστροφές: 

Ο Μενέλαος κατά τη διάρκεια της τραγωδίας παρουσιάζει έντονες 

συναισθηματικές μεταστροφές που δικαιολογούνται από το γεγονός ότι 

ανατρέπονται όλα όσα πίστευε μέχρι τότε. Η έντονη λύπη αντικαθίσταται 

από χαρά όταν ξαναβρίσκει την πραγματική γυναίκα του.  

 Περιπέτεια: 

Στην «Ελένη» βλέπουμε τη μετάπτωση του Μενέλαου από τη δυστυχία 

στην ευτυχία. Στην αρχή της τραγωδίας ο Μενέλαος παρουσιάζεται 

ντυμένος με κουρέλια, έχοντας χάσει τους περισσότερους συντρόφους του 

στη θάλασσα (βλ. στ.454-492), ενώ το μεγαλύτερο πλήγμα για αυτόν είναι 

όταν συνειδητοποιεί ότι η Ελένη για την οποία πολέμησε στην Τροία είναι 

μία νεφέλη σταλμένη από τους θεούς (βλ. στ.665-685 και στ.778-780). Στη 

συνέχεια όμως, επανενώνεται με την πραγματική του γυναίκα, η  οποία 

καταστρώνει ένα σχέδιο για να ξεφύγουν από το Θεοκλύμενο (βλ. 

στ.1156-1201). Έτσι, στο τέλος της τραγωδίας, ο Μενέλαος επιστρέφει 

ευτυχισμένος στην πατρίδα του με ένα γρήγορο πλοίο. 

Κωμικά στοιχεία 

 

Η ενδυμασία του Μενέλαου όταν ανεβαίνει πρώτη φορά στη σκηνή 

αποτελείται από κουρέλια, κάτι που ήταν πολύ συνηθισμένο για τους 

πρωταγωνιστές κωμωδιών, σε αντίθεση με τους επιβλητικούς ήρωες της 

τραγωδίας που παρουσιάζονταν φορώντας μεγαλοπρεπή ρούχα (βλ. στ. 

472). Επίσης η ενδυμασία αυτή θα μπορούσε να προκαλέσει το γέλιο των 

θεατών, γνωρίζοντας ότι ο Μενέλαος είναι βασιλιάς που γυρίζει νικητής 

από πολέμο.   

Αργότερα ο Μενέλαος έρχεται αντιμέτωπος με μία γερόντισσα, η οποία 

τον φοβίζει και του μιλά προσβλητικά. Ο ίδιος αντιδρά σαν  μικρό παιδί 

παρά σαν  βασιλιάς και πολεμιστής. (βλ. στ.495-541) 

Στους στίχους 565-570 ο Μενέλαος δείχνει πρόθυμος να κρυφτεί πίσω από 

τα συντρίμμια του καραβιού του, παρά να αντιμετωπίσει το βασιλιά κατά 

πρόσωπο σε περίπτωση που εκείνος είναι σκληρός. Η δειλία που δείχνει 
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δεν ταιριάζει στην εικόνα που θα είχε κανείς για έναν βασιλιά και 

πολεμιστή που έρχεται νικητής από την Τροία και είναι στοιχείο που 

προκαλεί γέλιο.    

  


