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Τραγικά Και Κωμικά Στοιχεία του 
Μενελάου στην Ελένη του Ευριπίδη. 
Γ΄ 

Ευαγγελία Σταμούλου, Γ6  

Αρχικά, στους στίχους 59-64 καθώς η Ελένη αναφέρει πως αυτή βρίσκεται 

στην Αίγυπτο κι αυτός βρίσκεται στην Τροία όπου παλεύει για να την 

πάρει πίσω, αφού νομίζει πως την έχει πάρει ο Πάρις και δεν γνωρίζει την 

αλήθεια. Αυτό είναι ένα τραγικό χαρακτηριστικό, γιατί ο Μενέλαος 

βρίσκεται σε άγνοια ενώ εμείς γνωρίζουμε την αλήθεια. Και ακόμα γιατί 

λόγω αυτής της άγνοιάς του έχει προκληθεί μεγάλο κακό, καθώς έχουν 

ταλαιπωρηθεί και χαθεί πολλοί στρατιώτες στον πόλεμο της Τροίας για 

να πάρουν πίσω την Ελένη, η οποία στην πραγματικότητα δεν βρίσκεται 

εκεί: 

(Ελένη:) 

«…Τώρα, 

βρίσκομαι εδώ κι ο δόλιος μου άντρας πήγε 

μαζεύοντας στρατό, στης Τροίας τα κάστρα 

ζητώντας να με πάρει πίσω. Κι έχουν 

στου Σκαμάντρου  χαθεί το ρέμα πλήθος  

ψυχές για μένα·…» 

Στους στίχους 445-458 ο Μενέλαος μιλάει για την περιπέτειά του στην 

Τροία, για τους στρατιώτες που χάθηκαν, και για τον  ίδιο, ο οποίος 

περιπλανιέται στις θάλασσες χωρίς να έχει καταφέρει να βρει την 

Σπάρτη. Αυτό είναι ένα τραγικό στοιχείο, καθώς δηλώνει  μετάβαση από 

την ευτυχία στην δυστυχία, αφού ο ίδιος από αρχηγός τον Αχαιών και 

νικητής του πολέμου της Τροίας κατέληξε να περιπλανιέται ψάχνοντας 

την πατρίδα του: 

«γιατί θαρρώ –και καυχησιά δεν είναι– 

πως με καράβια οδήγησα στην Τροία  

στράτευμα πλήθος κι όχι με την βία 
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σαν τύραννος, αλλά μ’ ακολούθησαν 

θέλοντας οι λεβέντες της Ελλάδας. 

Χαθήκανε πολλοί, πολλοί κι εκείνοι  

που χαίρονται, γιατί έχουνε ξεφύγει 

τον κίνδυνο της θάλασσας και φέραν 

τα ονόματα των σκοτωμένων πίσω 

στα σπίτια τους.  Εγώ περιπλανιέμαι 

τόσον καιρό στο κύμα ο δόλιος, όσο 

χρειάστηκα την Τροία για να κουρσέψω· 

κι ενώ ποθώ στον τόπο μου να φτάσω, 

τη χάρη αυτή οι θεοί δε μου χαρίζουν.» 

 

 

Στους στίχους 459-467 μας αναφέρει πως κάθε φορά που πλησιάζει στη 

Σπάρτη οι άνεμοι τον σπρώχνουν ξανά μακριά. Ακόμα μας αναφέρει πως 

τώρα το κύμα τον έβγαλε σ’ έναν ξένο τόπο, χωρίς φίλους και το καράβι 

του καταστράφηκε στα βράχια. Αυτό είναι ένα τραγικό στοιχείο, καθώς ο 

Μενέλαος έρχεται αντιμέτωπος με τη μοίρα. Προσπαθεί να φτάσει στην 

πατρίδα του, αλλά κάθε φορά οι άνεμοι του στέκονται εμπόδιο στο να το 

πετύχει: 

«Τριγύριζα τους έρμους της Λιβύης 

τους αφιλόξενους γιαλούς και κάθε 

φορά, που την πατρίδα μου ζυγώνω, 

μακριά με ξανασπρώχνουν οι ανέμοι, 

χωρίς μες στα πανιά μου να φουσκώσει 

ποτέ πρίμος αγέρας για τη Σπάρτη. 

Και τώρα ναυαγός ο μαύρος, δίχως 

φίλους στη χώρα βγήκα εδώ. Συντρίμμια 

γίνηκε το καράβι μου στους βράχους.» 

Στους στίχους 471-481βλέπουμε τον Μενέλαο με χαρακτηριστικά κωμικού 

ήρωα, καθώς ο σπουδαίος νικητής της Τροίας είναι σε άθλια κατάσταση, 

χωρίς να ξέρει που βρίσκεται, να μην μπορεί να ζητήσει πληροφορίες από 

κάποιον, καθώς ντρεπόταν φορώντας  τα κουρέλια, και χωρίς φαγητό: 
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«  Δεν ξέρω· με τα ρούχα μου κουρέλια 

ντρεπόμουν να ρωτήσω τους ανθρώπους. 

Ο ευτυχισμένος, όταν κακοπάθει, 

νιώθει πικρότερη την δυστυχία, 

παρ’ όσο αυτός που από παλιά την ξέρει. 

Τώρα με τυραννά σκληρά η ανάγκη· 

ψωμί δεν έχω ή ρούχο, καθώς δείχνουν 

τ’ απομεινάρια από το καραβίσιο 

πανί που’ μαι ζωσμένος· τους χιτώνες, 

τα λαμπρά πέπλα η θάλασσα κατάπιε.» 

Στους στίχους 495-503 παρατηρούμε πάλι κάποια κωμικά στοιχεία του 

Μενελάου. Αρχικά όταν χτυπάει την πόρτα η γριά του λέει να φύγει και 

πως αν είναι Έλληνας θα τον σκοτώσουν κι αυτός της ζητάει να είναι πιο 

μαλακή μαζί του. Η απάντηση αυτή δείχνει πως δεν πήρε τα λόγια της 

γριάς οικονόμου στα σοβαρά. Μετά η γριά συνεχίζει να του λέει να φύγει 

κι αρχίζει να σπρώχνει την πόρτα για να μην μπει ο Μενέλαος μέσα. 

Έπειτα ο Μενέλαος αρχίζει να κλαίει καθώς αισθάνεται πως είναι 

ατιμασμένος από τους θεούς, αλλά η γριά ακόμα δεν φαίνεται να 

συγκινείται. Όλα αυτά αποτελούν κωμικά στοιχεία,  έρχονται σε πλήρη 

αντίθεση με την εικόνα του ένδοξου στρατηγού που ηγήθηκε του μεγάλου 

στρατού που κατέστρεψε την Τροία: 

ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ «Ποιος είναι κει όξω; Φύγε, γιατί στέκεις 

                         στη θύρα; Θα ενοχλήσεις τους αφέντες. 

                         Θα σε σκοτώσουν, Έλληνας αν είσαι. 

                         Κανέναν δεν αφήνουν εδώ νά ’ρθει. 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ «Σωστά μιλάς, γριούλα, να σ’ ακούω·· 

                        όμως κι εσύ μαλάκωσε λιγάκι. 

ΓΕΡ.                «Φεύγα· δουλειά μου να σ’ εμποδίζω, ξένε, 

                          τους Έλληνες το σπίτι όταν ζυγώνουν.» 

ΜΕΝ.              «Μη σπρώχνεις ντε, το χέρι μη μου σφίγγεις.» 

ΓΕΡ.                «Εσύ θα φταις, στο λέω, αν δε μ’ ακούσεις.» 

 

Στους στίχους 511-516 νιώθουμε έλεος για τον Μενέλαο, καθώς μας λέει 

πόσο σπουδαίος στρατηγός και πόσο ευτυχισμένος ήταν και πώς έχει 

καταλήξει τώρα σε έναν άγνωστο τόπο να ζητιανεύει από τους άλλους, 

και να τον διώχνουν. 



 

2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών 
 

ΜΕΝ.            «Αχ! πού είσαι, κοσμοξάκουστε στρατέ μου.» 

ΓΕΡ.               «Εκεί, μα όχι εδώ, σπουδαίος ήσουν.» 

ΜΕΝ.            «Θεοί, να μ’ ατιμάζουν έτσι εμένα!» 

ΓΕΡ.               «Δακρύζεις; Τι σου φέρνει τόση λύπη;» 

ΜΕΝ.            «Την πρώτη μου, παλιά ευτυχία θυμάμαι.» 

ΓΕΡ.              «Δεν πας λοιπόν στους φίλους σου να κλάψεις;» 

 

Στους στίχους 528-539 υπάρχει άλλο ένα κωμικό στοιχείο του Μενελάου, ο 

οποίος ακούει για πρώτη φορά πως η Ελένη είναι στην Αίγυπτο και στην 

αρχή νομίζει πως κατάλαβε λάθος,  και μετά όμως που του το ξεκαθαρίζει 

η γριά πάλι δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει. Π Μενέλαος αρνείται να 

πιστέψει την πραγματικότητα και συνεχίζει να μένει στην άγνοια.  

ΓΕΡ.            «Είν’ η Ελένη εδώ, του Δία η κόρη.» 

ΜΕΝ.          «Τι λες; Πώς είπες; Ποια; Πες το μου πάλι.» 

ΓΕΡ.            «Η κόρη του Τυνδάρεω απ’ τη Σπάρτη.» 

ΜΕΝ.         «Κι εδώ από πού σας ήρθε; Εξήγησέ μου.» 

ΓΕΡ.            «Από τη Λακεδαίμονα έχει φτάσει.» 

ΜΕΝ.          «Πότε; Την έκλεψαν απ’ τη σπηλιά μου;» 

ΓΕΡ.            «Προτού να πάνε οι Αχαιοί στην Τροία. 

                     Μα τώρα φύγε. Κάτι στο παλάτι 

                     συμβαίνει που μας έχει αναστατώσει. 

                     Ήρθες σε δύσκολη στιγμή· ο αφέντης 

                     αν σ’ έβρει εδώ, το θάνατο θα λάβεις 

                     για δώρο της φιλοξενίας.» 

Στους στίχους 542-560 ο Μενέλαος συλλογίζεται αυτά που του είπε η γριά 

και τα αρνείται,  ψάχνει να βρει οποιαδήποτε δικαιολογία για να μην τα 

πιστέψει. 

ΜΕΝ.        «Μα τι να πω; Καινούριες, πιο μεγάλες 

                    κι από τις πρώτες συμφορές ακούω. 

                    Ήρθα απ’ την Τροία και φέρνω την Ελένη, 

                    που μέσα στη σπηλιά καλά την κρύβω, 

                    και τώρα μέσα εδώ στο σπίτι ετούτο 

                    κάποια άλλη κατοικεί με τ’ όνομά της. 

                    Του Δία την είπε θυγατέρα. Μήπως 

                    κανένας ζει στο Νείλο που τον κράζουν 
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                    Δία; Ένας μονάχα, αυτός στα ουράνια. 

                    Yπάρχει Σπάρτη αλλού ’ξον από κείνη 

                    πλάι στα καλάμια τα χλωρά του Ευρώτα; 

                    Τυνδάρεω μονάχα ένα φωνάζουν. 

                    Δεν ξέρω τι να πω. Δεύτερη υπάρχει 

                    στον κόσμο Λακεδαίμονα; Άλλη Τροία; 

                    Κι ωστόσο ναι, πολλοί στην οικουμένη 

                    τα ίδια ονόματα έχουν, κι οι γυναίκες 

                    κι οι πόλεις, καθώς φαίνεται. Δεν πρέπει 

                    για τούτα ν’ απορώ κι ούτε, από φόβο 

                    στα λόγια της γριάς, θα φύγω·» 

Στους στίχους 607-658 παρατηρούμε ένα απ’ τα χαρακτηριστικά του 

τραγικού ήρωα, καθώς βλέπουμε την αναγνώριση του Μενελάου απ’ την 

Ελένη, αλλά και το πέρασμα από την άγνοια στην γνώση, αν και ο 

Μενέλαος στην αρχή αρνείται πάλι να πιστέψει ότι έχει μπροστά του τη 

γυναίκα του: 

ΜΕΝ.        «Εσύ που φοβισμένη ορμάς απάνω 

                    στου τάφου τα σκαλιά και στο βωμό του· 

                    μη φεύγεις, στάσου· ως είδα τη θωριά σου, 

                    σάστισα και βουβός έχω απομείνει.» 

ΕΛΕ.           «Ασέβεια, γυναίκες· μ' εμποδίζει 

                    να πάω στο μνήμα αυτός και πιάνοντάς με, 

                    στο βασιλιά γυρεύει να με δώσει, 

                    για να με παντρευτεί κι ας μην τον στέργω. 

ΜΕΝ.          «Δε βοηθάω κακούς ούτε είμαι κλέφτης.» 

ΕΛΕ.            «Όμως η φορεσιά σου έτσι σε δείχνει. 

ΜΕΝ.          «Στάσου, μην τρέχεις πια και μην τρομάζεις.» 

ΕΛΕ.            «Στέκομαι γιατί αγγίζω αυτό το μέρος.» 

ΜΕΝ.          «Ποια είσαι; Ποια γυναίκα βλέπω μπρος μου;» 

ΕΛΕ.            «Ρωτώ κι εγώ το ίδιο. Εσύ ποιος είσαι;» 

ΜΕΝ.          «Τόσο πολύ να μοιάζει άλλη δεν είδα.» 

ΕΛΕ.            «Θεοί! Θεϊκό ’ναι να ’βρεις τους δικούς σου.» 

ΜΕΝ.          «Είσαι Ελληνίδα ή ντόπια από εδώ γύρω;» 

ΕΛΕ.            «Ελληνίδα· εσύ ποιος είσαι; Πες μου.» 

ΜΕΝ.          «Όμοια, απαράλλαχτη με την Ελένη!» 

ΕΛΕ.            «Κι εσύ με το Μενέλαο, τα ’χω χάσει.» 
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ΜΕΝ.          «Σωστά το δύστυχο μ’ έχεις γνωρίσει.» 

ΕΛΕ.            «Μετά από χρόνια στη γυναίκα σου ήρθες.» 

ΜΕΝ.          «Γυναίκα μου; Σταμάτα, μη μ’ αγγίζεις.» 

ΕΛΕ.            «Που σου ’δωσε ο Τυνδάρεως, ο γονιός μου.» 

ΜΕΝ.          «Φαντάσματα αγαθά στείλε μου, Εκάτη.» 

ΕΛΕ.            «Συντρόφισσα δεν είμαι της Εκάτης.» 

ΜΕΝ.          «Κι εγώ δεν έχω πάρει δυο γυναίκες.» 

ΕΛΕ.            «Ποιας άλλης είσαι ομόκλινος κι αφέντης;» 

ΜΕΝ.          «Αυτής μες στη σπηλιά που ήρθε απ’ την Τροία.» 

ΕΛΕ.            «Εμένα μοναχά γυναίκα σου έχεις.» 

ΜΕΝ.          «Σωστά δε βλέπω ή σάλεψεν ο νους μου;» 

ΕΛΕ.            «Κοιτώντας με για την Ελένη δε με παίρνεις;» 

ΜΕΝ.          «Μοιάζετε στη θωριά, μα ολότελα όχι.» 

ΕΛΕ.            «Δε με γνωρίζεις; Σκέψου, τι άλλο λείπει;» 

ΜΕΝ.          «Της μοιάζεις· τούτο βέβαια δεν τ’ αρνιέμαι.» 

ΕΛΕ.            «Τα μάτια σου θα σου το φανερώσουν.» 

ΜΕΝ.          «Μα έχω άλλη γυναίκα, εδώ χαλάει.» 

ΕΛΕ.            «Στην Τροία πήγε μόνο το είδωλό μου.»  

 


