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ΘΕΜΑ: Πού κατατάσουμε την Ελένη; 

Κοσμίδου Δανάη 



Η αιώνια ερώτηση 

 Σε πολλά σημεία 

αναφέρεται ότι οι 

μελετητές διαφωνούν 

για το είδος στο οποίο 

μπορούμε να 

κατατάξουμε την 

Ελένη. 

Τί είναι  

τελικά? 



Η αιώνια ερώτηση 

 Άλλοι ισχυρίζονται ότι 

είναι τραγωδία, άλλοι 

ότι είναι 

τραγικωμωδία και 

άλλοι ότι είναι 

ρομαντικό δράμα. 



Τραγικά στοιχεία 

 1) Η παρουσία της 

Ελένης σε ξένη χώρα 

χωρίς τη θέλησή της. 

 

 

 2) Η θλιβερή ιστορία 

του Τεύκρου. 

   

 Την απήγαγε ο 

Ερμής από το 

σπίτι της στη 

Σπάρτη. 

 

 Μετά από δέκα 

χρόνια πολέμου 

τον εξόρισε ο 

πατέρας του. 



Τραγικά στοιχεία 

 3) Οι ειδήσεις που 

μεταφέρει ο Τεύκρος. 

 

 4) Το θρηνητικό 

τραγούδι της Ελένης. 

 Υποστηρίζει ότι ο 

Μενέλαος είναι 

νεκρός. 

 

 Επίκληση στις 

Σειρήνες και την 

Περσεφόνη. 

Ίσως και να είναι 

τραγωδία... 



Τραγικά στοίχεια 

 5) Τα βάσανα της 

Ελένης τόσο στο 

παρελθόν όσο και στο 

παρόν. 

 

 6) Οι περιπέτειες του 

Μενέλαου. 

 Είναι απλώς ένα 

πιόνι στα σχέδια 

των θεών και δεν 

ελέγχει τη μοίρα 

της. 

 

 Είναι δεκαεφτά (17) 

 χρόνια μακριά από 

την πατρίδα του. 



Τραγικά στοιχεία 

 7) Η αξιολύπητη 

προσευχή της 

Ελένης. 

 

 8) Ο ψεύτικος θρήνος 

της Ελένης. 

 Προσπαθεί να πείσει 

τους θεούς να τους 

βοηθήσουν. 

 

 

 Ήθελε να ξεγελάσει 

το Θεοκλύμενο. 



Ελένη 



Κωμικά στοιχεία 

 

 1) Η συνάντηση του 

Μενέλαου με τη 

Γερόντισσα. 

 

 2) Η χαρά των ηρώων 

όταν κατάφεραν να 

διαφύγουν. 

 

 Ο τρόπος που του 

φέρεται και οι 

αντιδράσεις του 

προκαλούν γέλιο. 

 

 



Στοιχεία ρομαντικού δράματος 

 1) Η σκηνή της 

αναγνώρισης των δύο 

συζύγων. 

 

 2) Η κοινή απόφασή 

τους να πεθάνουν 

μαζί. 

 Αποπνέει 

ρομαντισμό. 

 

 

 

 Προτιμούν να 

πεθάνουν παρά να 

χάσουν ο ένας τον 

άλλο. 



Στοιχεία ρομαντικού δράματος 

 3) Η έντονη πίεση 

που ασκεί ο 

Θεοκλύμενος στην 

Ελένη. 

 

 4) Η απόφαση της 

Ελένης να μείνει 

πιστή στον άνδρα 

της.  

 

 

 

 

 

 Σε αντίθεση με ό,τι 

πίστευαν όλοι, δεν 

τον πρόδωσε 

ποτέ. 

Έχουμε και ρομαντισμό! 



Η απάντηση 

Τί είναι τελικά η Ελένη? Κωμωδία, τραγωδία ή  

ρομαντικό δράμα? 



Τραγικωμωδία! 

Προσωπικά πιστεύω ότι η Ελένη κατατάσσεται 

ανάμεσα στην τραγωδία και στην κωμωδία, καθώς 

διαθέτει στοιχεία και από τα δύο. Παρόλο που τα 

στοιχεία της πρώτης αποτελούν αναμφίβολα την 

πλειοψηφία, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τον 

τόνο ρομαντισμού που υπάρχει στο κείμενο. 



Ευχαριστώ! 


