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Η ΜΤΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΕΛΕΝΗ 

Η ιοεμθμβία ςξ επζζηδιμκζηυξ ηθάδμξ ιεθεηάεζ ηζξ ζζημνίεξ εκυξ θαμφ ηζξ μπμίεξ μ ίδζμξ εεςνεί πναβιαηζηέξ ηαζ 

δζέπμοκ/ααζίγμκηαζ ζε ιζα ενδζηεία ή ιζα κμμηνμπία. Κάεε θαυξ έπεζ ζε έκακ ααειυ απμηηήζεζ ημοξ δζημφξ ημο 

ιφεμοξ, μζ μπμίμζ ζοκήεςξ ιεηαδίδμκηαζ πνμθμνζηά, απυ ζηυια ζε ζηυια, απυ βεκζά ζε βεκζά ηαζ εκχκμοκ ιζα μιάδα 

ακενχπςκ. Η πεπμίεδζδ υηζ ιυκμ μζ ανπαίμζ Έθθδκεξ είπακ ιοεμθμβία ή υηζ ιυκμ αοηή ηαηάθενακ κα ζοθθάαμοκ 

πενίπθμηεξ ζδέεξ ηαζ κα ηζξ ελδβήζμοκ ιε ημκ ηνυπμ πμο ηζξ ελήβδζακ είκαζ οπεναμθζηά εθθδκμηεκηνζηή· ςζηυζμ, 

ζίβμονα δ ανπαία εθθδκζηή ιοεμθμβία είκαζ δ πζμ βκςζηή ηαζ ιεθεηδιέκδ ζε ζπέζδ ιε υθεξ ηζξ οπυθμζπεξ ηαζ αοηυ δεκ 

απμηεθεί πθάκδ: μζ ανπαίμζ ιε ημοξ εηηεηαιέκμοξ ιφεμοξ ημοξ ηεκηνίγμοκ αηυιδ ημ εκδζαθένμκ υπζ ιυκμ ηςκ 

θαμβνάθςκ ηαζ ηςκ ζζημνζηχκ ιεθεηδηχκ, αθθά ηαζ ηςκ απθχκ ακενχπςκ. Γζα ηδκ ανπαία εθθδκζηή ιοεμθμβία μζ 

δζαεέζζιεξ πδβέξ δεκ αθεμκμφκ: δ ηαηαβναθή ηςκ ιφεςκ ανπίγεζ ιε ημκ ιδνμ ζημ ιεηαίπιζμ ημο 9
μο

 ηαζ 8
μο

 π.Υ. 

αζχκα, ζοκεπίγμκηαξ ιε ημκ Ηζίμδμ ηαζ ηα ένβα ημο «Θεμβμκία», «Ένβα ηαζ Ηιέναζ», ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζηδκ Κθαζζηή 

Δπμπή, ιε ημοξ ηαεμθζηά βκςζημφξ, πθέμκ, πμζδηέξ (δναιαηζημφξ ηαζ θονζημφξ) 

ηαζ δζακμμφιεκμοξ (ζζημνζημφξ, επζζηήιμκεξ ηαζ θζθυζμθμοξ πμο απμηημφζακ 

ηδκ ζδζυηδηα ηςκ ιοεμβνάθςκ – ιεηαλφ άθθςκ μ ίδζμξ μ Ηνυδμημξ, μ Ηνάηθεζημξ 

ηαζ μ Απμθθυδςνμξ ιε ημ αιθζζαδημφιεκμ ένβμ ημο), θηάκμκηαξ ιέπνζ ηδκ 

επμπή ηςκ νςιασηχκ ηαηαηηήζεςκ ζημκ 1
μ
 ι.Υ. αζχκα, ζοπκά ιέζς Λαηίκςκ 

ζοββναθέςκ (π.π. Τβίκμξ, Οαίδζμξ). Η ανπαία εθθδκζηή ιοεμθμβία ηαζ δ 

ηενάζηζα πμθοπθμηυηδηά ηδξ είκαζ παναηηδνζζηζηή ημο κμο ηαζ ηδξ πκεοιαηζηήξ 

ζηακυηδηαξ ημο θαμφ πμο ηδκ ακέπηολε, ζε αάεμξ ανηεηχκ αζχκςκ ηαζ ζοπκά ζε 

ακηίλμεξ ζοκεήηεξ (παναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια μ δζςβιυξ ηςκ μπαδχκ ημο 

ανπαζμεθθδκζημφ πμθζηζζιμφ ζηδ Βογακηζκή Αοημηναημνία, ιεηά ηδκ 

επζηνάηδζδ ηςκ Υνζζηζακχκ). Η ίδζα ηζκδηήνζμξ δφκαιδ πμο εα ςεμφζε ημοξ 

πνχημοξ Έθθδκεξ θζθμζυθμοξ ηαζ επζζηήιμκεξ κα ακαγδηήζμοκ απακηήζεζξ ζε 

ααεοζηυπαζηα ενςηήιαηα ιε απμημνφθςια ημκ «πνοζμφκ αζχκα» ηδξ Αεήκαξ 

μδήβδζε κςνίηενα ημοξ ανπαίμοξ Έθθδκεξ κα ελδβήζμοκ ηδ θφζδ ημο ηυζιμο 

ζημκ μπμίμ γμφζακ ιε αάζδ οπενθοζζηά υκηα ηαζ ιεηαθοζζηέξ έκκμζεξ – δδθαδή, 

ααζζζιέκμζ ζε ιφεμοξ. Η αλζμεαφιαζηδ πμθοπθμηυηδηα ηςκ ανπαζμεθθδκζηχκ 

ιφεςκ πμο ζήιενα ίζςξ θακηάγεζ οπεναμθζηή, ακηζηαημπηνίγεζ ιε ιεβάθδ 

αηνίαεζα ηζξ ακδζοπίεξ, ημοξ πνμαθδιαηζζιμφξ ηαζ ηα πάεδ ηςκ ακενχπςκ πμο ημοξ δδιζμφνβδζακ. θα ηα βεβμκυηα, 

ηα πνυζςπα, αηυιδ ηαζ μζ ιζηνυηενεξ θεπημιένεζεξ ελοπδνεημφκ ιζα απηή ηαζ ζοβηεηνζιέκδ ακάβηδ ηςκ ανπαίςκ 

Δθθήκςκ: ηδκ επζεοιία ημοξ κα ηαεδζοπαζημφκ, κα ηαηεοκάζμοκ ημοξ θυαμοξ ημοξ, κα επζημζκςκήζμοκ ιε ηα 

«ακχηενα υκηα» ηαζ κα ανμοκ, εκ ηέθεζ, ηδ εέζδ ημοξ ζηδκ ημζκςκία. Η ιοεμθμβία έπεζ ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ 

αηυιδ ηαζ πναηηζηέξ εθανιμβέξ: ζηα ιέζα ημο 19
μο

 αζχκα, μ Δννίημξ θήιακ, ιεθεηχκηαξ ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο 

Η Ελένη της Τροίας, 

Φρέντερικ Σάντις, 1867 



πανείπακ ηα μιδνζηά έπδ, ηαηάθενε κα πνμζδζμνίζεζ ιε αηνίαεζα ηδ εέζδ ηςκ ακαηηυνςκ ηςκ Μοηδκχκ. Οζ ανπαίμζ 

εθθδκζημί ιφεμζ ακέδεζλακ ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ παβημζιίςξ βκςζηέξ θοζζμβκςιίεξ, πνυζςπα πμο ιε ηδκ πάνμδμ 

ηςκ αζχκςκ έβζκακ ακηζηείιεκμ ζδζαίηενδξ πνμζμπήξ, ελεθίπεδηακ ζακ κα ιδκ ήηακ θακηαζηζηά δδιζμονβήιαηα αθθά 

αοεφπανηηα άημια ηαζ ζοπκά έβζκακ ζφιαμθα, ιεηαιμνθχεδηακ ζε δζαπνμκζηέξ θζβμφνεξ, ζηαιάηδζακ κα απμηεθμφκ 

πνμσυκηα ιφεςκ αθθά έβζκακ παναηηήνεξ απμιμκςιέκμζ απυ ηζξ ζζημνίεξ πμο ημοξ βέκκδζακ ηαζ ιεηαηνάπδηακ ζε 

πνυηοπα πνμξ ιίιδζδ – ή ηαζ απμθοβή. Σα παναδείβιαηα δεκ πενζμνίγμκηαζ ζημκ Απζθθέα ηαζ ηδ ιήκζκ ημο, ημκ 

Οδοζζέα ηαζ ηδ δεηαεηή πενζπθάκδζή ημο ζηζξ εάθαζζεξ, ημκ Γία ηαζ ηζξ πμθοάνζειεξ ζογφβμοξ ημο ή ημκ Ήθαζζημ – 

ίζςξ ημκ ιμκαδζηυ εευ ζηδκ παβηυζιζα θαμβναθία ιε εζδζηέξ ακάβηεξ, πμο λεπχνζζε βζα ηδκ μλοδένηεζά ημο ηαζ ηζξ 

ζηακυηδηέξ ημο ςξ ηεπκίηδξ. Παναδείβιαηα υπςξ αοηυ ηδξ Δθέκδξ ακηζπνμζςπεφμοκ ημ είδμξ ημο «ήνςα» πμο πανά ηδκ 

απανάιζθθδ μιμνθζά ημο εκμπμπμζήεδηε, ηαηδβμνήεδηε ηαζ έβζκε ακηζηείιεκμ πενζθνυκδζδξ βζα έκακ μθυηθδνμ θαυ. 

Ο ιφεμξ ηδξ Δθέκδξ ηαεχξ ηαζ μζ θζθμζμθζηέξ πνμεηηάζεζξ ημο, μζ παναθθαβέξ ημο ηαζ μζ ενιδκείεξ πμο ημο έπμοκ 

απμδμεεί έπμοκ ειπκεφζεζ θμβμηέπκεξ ζε δζάθμνεξ επμπέξ ηαζ ηεθζηά απμηέθεζακ ηδκ αθυνιδζδ βζα ένβα δζεεκμφξ 

ακαβκχνζζδξ ηαζ ιεθέηδξ. Η ίδζα δ δνςίδα ηαζ ηα παναηηδνζζηζηά πμο ηδξ έπμοκ απμδμεεί ζίβμονα πνήγμοκ πζμ 

θεπημιενμφξ ηαζ μοζζχδμοξ ακάθοζδξ.  

Ο ιφεμξ ηδξ «Ωναίαξ Δθέκδξ» απμηεθεί ακαπυζπαζημ ημιιάηζ άθθςκ ιφεςκ ηαζ ιοεμθμβζηχκ ηφηθςκ: δεκ είκαζ 

ακελάνηδημξ αθθά ζοκδέεηαζ ιε πμθθέξ πηοπέξ ηδξ ανπαζμεθθδκζηήξ ιοεμθμβίαξ – ηαζ ενδζηείαξ. Πνυηεζηαζ βζα έκα 

εαοιαζηυ δείβια ηδξ πενίπθμηδξ κυδζδξ ηςκ ανπαίςκ Δθθήκςκ ηαζ ηςκ πκεοιαηζηχκ ημοξ δδιζμονβδιάηςκ. Έηζζ, 

ζφιθςκα ιε ημκ ιφεμ, δ Δθέκδ ήηακ ηυνδ ηδξ Λήδαξ (ιία εη ηςκ μιμνθυηενςκ ιοεμθμβζηχκ δνςίδςκ) ηαζ ημο 

Σοκδάνες. Η Λήδα θέβεηαζ υηζ ήηακ απυ ηδκ Αζηςθία, υπμο ζοκάκηδζε ημκ Σοκδάνες ηαζ ηεθζηά ημκ πακηνεφηδηε ιε 

πνςημαμοθία ημο παηένα ηδξ, μ μπμίμξ ήεεθε κα εοπανζζηήζεζ ημκ 

θζθμλεκμφιεκυ ημο επεζδή ημκ αμήεδζε ιε ηζξ ιάπεξ εκακηίμκ ηςκ 

επενχκ ημο. φιθςκα ιε ηδκ επζηναηέζηενδ άπμρδ (ηδκ μπμία 

οπμζηδνίγεζ ηαζ μ ιδνμξ), μ Γίαξ θέβεηαζ υηζ ενςηεφηδηε ηδ 

Λήδα ζημκ Σαΰβεημ ηαζ ιε ηδ αμήεεζα ηδξ εεάξ Αθνμδίηδξ 

ιεηαιμνθχεδηε ζε ηφηκμ, παναπθάκδζε ηδ Λήδα ηαζ έηακακ ιαγί 

δφμ παζδζά, ηδκ Δθέκδ ηαζ ημοξ Γζυζημονμοξ (ηα μκυιαηά ημοξ 

ήηακ Κάζηςν ηαζ Πμθοδεφηδξ, ανβυηενα ιεηαιμνθχεδηακ ζε 

αζηενζζιυ ημο κοπηενζκμφ μονακμφ) ή ζφιθςκα ιε ιζα άθθδ 

εηδμπή ηα παζδζά ημοξ ήηακ δ Δθέκδ ηαζ δ Κθοηαζικήζηνα, πμο 

αβήηακ ιέζα απυ δφμ αοβά. Μζα άθθδ άπμρδ οπμζηδνίγεζ υηζ δ 

Δθέκδ ήηακ ηυνδ ημο Γία ηαζ ηδξ Νέιεζδξ, μζ μπμίμζ ζιίλακε 

ιεηαιμνθςιέκμζ ζε ηφηκμ ηαζ πήκα ακηίζημζπα. Η Δθέκδ ήηακ 

αδενθή ηδξ Κθοηαζικήζηναξ (ζογφβμο ημο Αβαιέικμκα) ηαζ ζφγοβμξ 

ημο Μεκεθάμο, ααζζθζά ηδξ πάνηδξ, ημκ μπμίμ επέθελε μ ίδζμξ μ 

παηέναξ ηδξ, μ Σοκδάνεςξ, εεςνχκηαξ ημκ ημκ πζμ άλζμ άκδνα βζα ηδκ πζμ υιμνθδ βοκαίηα ζηδκ Δθθάδα (μζ οπμρήθζμζ 

ζφγοβμζ ηαηάβμκηακ απυ υθμκ ημκ ηυηε εθθδκζηυ ηυζιμ). Ο ίδζμξ μ Θδζέαξ είπε απαβάβεζ ηδκ Δθέκδ υηακ εηείκδ ήηακ 

αηυιδ παζδί, ζαβδκεοιέκμξ απυ ηδκ μιμνθζά ηδξ, ηαζ ηδκ είπε δχζεζ ζηδ ιδηένα ημο Αίενα βζα κα ηδ θοθάεζ. Η Ωναία 

Δθέκδ ηαζ μ Μεκέθαμξ απέηηδζακ ιαγί ανηεημφξ βζμοξ ηαζ ηδκ Δνιζυκδ, ηδ ιμκαδζηή ηυνδ ημοξ, πμο θένεηαζ κα 

πακηνεφηδηε ημκ Νεμπηυθειμ, βζμ ημο Απζθθέα, ή ημκ Ονέζηδ. Η Δθέκδ είπε έκακ ηαναβιέκμ αίμ: αοηή δ ηαναπή ζοπκά 

απμδίδεηαζ ζηδκ μιμνθζά ηδξ αθθά ηαζ ζηδκ απζζηία ηδξ, αθμφ θυβς αοηήξ εεςνήεδηε οπεφεοκδ βζα ηδκ ηαηαζηνμθή 

εκυξ μθυηθδνμο έεκμοξ. Η απζζηία αοηή ιπμνεί κα απμδίδεηαζ ζηδκ Αθνμδίηδ: δ εεά θέβεηαζ υηζ εφιςζε υηακ μ 

Σοκδάνεςξ δεκ ηδξ πνμζέθενε εοζίεξ ηαζ ηαηανάζηδηε ηζξ ηυνεξ ημο, χζηε κα έπμοκ απενίζηεπηδ ζοιπενζθμνά βζα ημ 

οπυθμζπμ ηδξ γςήξ ημοξ (ηαζ δ Κθοηαζικήζηνα, άθθςζηε, ζηυηςζε ημκ ζφγοβυ ηδξ ιε έκα δμθενυ ζπέδζμ). Ο ιφεμξ ηδξ 

απζζηίαξ ηδξ Δθέκδξ ανπίγεζ ιε ημκ Πάνδ, μ μπμίμξ, υκηαξ βζμξ ημο ααζζθζά ηδξ Σνμίαξ Πνζάιμο, ηθήεδηε κα επζθέλεζ 

ηδκ μιμνθυηενδ απυ υθεξ ηζξ εεέξ. Ο ίδζμξ επέθελε ηδκ Αθνμδίηδ, αθμφ, υιςξ, εηείκδ ημο είπε οπμζπεεεί υηζ ακ ηδκ 

επέθεβε, εα ημο πνμζέθενε ςξ έπαεθμ ηδκ μιμνθυηενδ εκδηή ζημκ ηυζιμ. Καεμδδβμφιεκμξ απυ ηδκ ίδζα ηδ εεά, μ 

Πάνδξ έθηαζε ζηδ πάνηδ ιε ηανάαζ ηαζ άνπαλε ηδκ Δθέκδ απυ ημ ζπίηζ ηδξ, ιεηαθένμκηάξ ηδ ζηδκ Σνμία. Αοηυ ημ 

βεβμκυξ ζηάεδηε δ αθμνιή ημο Σνςζημφ Πμθέιμο ακάιεζα ζε Απαζμφξ ηαζ Σνχεξ, ιζα ζηθδνή δζαιάπδ πμο δζήνηεζε 

10 πνυκζα ηαζ έθδλε ιε ηδκ άθςζδ ηδξ Σνμίαξ απυ ημοξ Έθθδκεξ (μ ιφεμξ ακηζηαημπηνίγεζ, ιεηαλφ άθθςκ, ηδκ ακάβηδ 

βεςβναθζηήξ ελάπθςζδξ ηςκ Δθθήκςκ ηαζ ημκ έθεβπμ ζδιακηζηχκ ειπμνζηχκ ζηαειχκ ήδδ απυ ηα ιέζα ηδξ 2
δξ

 π.Υ. 

Πάρις και Ελένη, Ζακ Λοσί Νταβίντ, 1788 



πζθζεηίαξ). ηδκ Σνμία δ Δθέκδ ήηακ ζφγοβμξ ημο Πάνδ ηαζ ανβυηενα ημο αδενθμφ ημο Γζήθμαμο, χζπμο μ Μεκέθαμξ 

ηεθζηά ηδκ απέηηδζε λακά ηαζ ιεηά απυ μηηάπνμκδ πενζπθάκδζδ ζημ πέθαβμξ έθηαζακ ζηδ πάνηδ, υπμο πέναζακ ημ 

οπυθμζπμ ηδξ γςήξ ημοξ [δ Δθέκδ θέβεηαζ υηζ έβζκε αεάκαηδ ή υηζ ηεθζηά ηδ ζηυηςζε ηάπμζμξ Έθθδκαξ (ίζςξ δ Θέηζδα) 

βζα κα ηδκ εηδζηδεεί βζα ηζξ ζοιθμνέξ πμο πνμηάθεζε ζημοξ Έθθδκεξ]. Μζα άθθδ παναθθαβή εέθεζ ηδκ Δθέκδ κα ιδκ 

απήπεδ απυ ημκ Πάνδ ιε εεσηή πανέιααζδ, αθθά πάνδ ζε ιζα πθεηηάκδ πμο ιδπακεφηδηε μ ίδζμξ μ Σνχαξ ήνςαξ, 

εηιεηαθθεουιεκμξ ηδκ απμοζία ημο Μεκεθάμο απυ ηα παθάηζα ηδξ πάνηδξ βζα μζημβεκεζαηέξ οπμπνεχζεζξ ηαζ 

ηαηαπαηχκηαξ ημκ ζενυ εεζιυ ηδξ θζθμλεκίαξ. Μζα άθθδ εηδμπή ημο ιφεμο ηδξ Δθέκδξ πανμοζζάγεζ ιεβάθεξ 

δζαθμνμπμζήζεζξ ηαζ ακαθένεηαζ πνχηα απυ ημκ ηδζίπμνμ (c. 631 π.Υ.-555 π.Υ., θονζηυξ πμζδηήξ απυ ημ κδζί ηδξ 

ζηεθίαξ πμο εαοιαγυηακ ιέπνζ ηδκ Δθθδκζζηζηή Πενίμδμ ηαζ ημκ μπμίμ ιεθεημφζακ ζηδ Βζαθζμεήηδ ηδξ 

Αθελάκδνεζαξ) ζηδκ «Παθζκςδία» ημο, πμο ζχγεηαζ πάνδ ζημκ Πθάηςκα ηαζ ημκ δζάθμβμ «Φαίδνμξ». φιθςκα ιε 

αοηήκ ηδκ ακαηνεπηζηή εηδμπή, δ Δθέκδ δεκ πήβε πμηέ ζηδκ Σνμία ζημ πθεονυ ημο Πάνδ, αθθά ακηίεεηα μζ εεμί 

έζηεζθακ έκα «είδςθυ» ηδξ, ιζα «κεθέθδ» ζηδ ιζηναζζαηζηή πυθδ. Σδκ πναβιαηζηή Δθέκδ ιεηέθενε μ Δνιήξ ζηδκ 

Αίβοπημ, ζημκ ααζζθζά Πνςηέα ηαζ ημκ βζμ ημο Θεμηθφιεκμ. Δηεί δ δνςίδα πανέιεζκε βζα 20 έηδ αθμζζςιέκδ ζημκ 

ζφγοβυ ηδξ, μ μπμίμξ ηεθζηά έθηαζε ζηδ πχνα ηαζ ηδκ έζςζε. Αοηήκ ηδκ εηδμπή οζμεεηεί ηαζ μ ηναβζηυξ πμζδηήξ 

Δονζπίδδξ ζημ ένβμ «Δθέκδ» βζα κα είλεζ εέιαηα υπςξ δ ιαηαζυηδηα ημο πμθέιμο, δ αοεαζνεζία ηςκ εεχκ ηαζ δ 

ακηίεεζδ ακάιεζα ζε αοηυ πμο είκαζ μζ άκενςπμζ ηαζ αοηυ πμο πνμαάθθμοκ ζημκ πενίβονυ ημοξ. Σδκ ίδζα εηδμπή 

πνμηζιάεζ ηαζ μ ανααεοιέκμξ ιε Νυιπεθ Γεχνβζμξ εθένδξ (1900-1971, ηθαζζηυξ ημο 20
μφ

 αζχκα, ακηζπνυζςπμξ αοημφ 

πμο μ ίδζμξ μκυιαζε «ηαδιυ ηδξ νςιζμζφκδξ») ζημ ένβμ ημο «Δθέκδ». Ο πμζδηήξ ζημ ένβμ ημο μιζθεί ιέζς ημο 

Σεφηνμο, Σνςζημφ ήνςα πμο οπέθενε απυ ημκ πυθειμ πανά ηδ κίηδ ημο ζε αοηυκ. Γεκ πενζμνίγεηαζ ζηα βεβμκυηα 

εηείκδξ ηδξ επμπήξ αθθά ηα ιεηαθένεζ ζημ 1953 (έημξ ηδξ ζοββναθήξ ημο πμζήιαημξ), έπμκηαξ γήζεζ πμθοάνζειμοξ 

πμθέιμοξ ηαζ δζαιάπεξ ζηδκ παηνίδα ημο (ηδ ιφνκδ) αθθά ηαζ ηδκ Κφπνμ ηαζ ηδκ ίδζα ηδκ Δθθάδα. Ο πανμζιζχδδξ 

ζηίπμξ ημο «βζα έκα πμοηάιζζμ αδεζακυ, βζα ιζακ Δθέκδ» έπεζ, άθθςζηε, ιείκεζ ζηδκ παβηυζιζα θμβμηεπκζηή ζζημνία. Ο 

ίδζμξ μ Ηνυδμημξ ζηδκ «Ιζημνίδ» ημο αιθζζαδηεί ημ βεβμκυξ υηζ δ Δθέκδ ήηακ ζηδκ Σνμία, εεςνχκηαξ υηζ ακ δ δνςίδα 

ήηακ εηεί, ηυηε μζ Σνχεξ εα ηδκ επέζηνεθακ μπςζδήπμηε ζημοξ Έθθδκεξ· βζα κα ελδβήζεζ, αέααζα, ημ λέζπαζια ημο 

Σνςζημφ Πμθέιμο μ Ηνυδμημξ επζηαθείηαζ ηζξ απνυαθεπηεξ αμοθέξ ηςκ εεχκ. Ο Γμνβίαξ (ζπμοδαίμξ ζμθζζηήξ ημο 5
μο

 

ηαζ 4
μο

 π.Υ. αζχκα πμο ιεθέηδζε ημκ θυβμ ηαζ ηδκ πεζεχ) οπεναζπίζηδηε ζημ ένβμ ημο ηδκ Δθέκδ. ημ «Δθέκδξ 

Δβηχιζμκ», μ Γμνβίαξ ακαθένεζ παναηηδνζζηζηά πςξ «μ θυβμξ είκαζ ιεβάθμξ δοκάζηδξ» ηαζ πνμπςνάεζ ζηδκ 

αζηζμθυβδζδ ηςκ πνάλεςκ ηδξ Δθέκδξ εεςνχκηαξ υηζ ελακαβηάζηδηε κα πάεζ ζηδκ Σνμία. Με αοηέξ ηζξ δφμ ηφνζεξ 

παναθθαβέξ ημο ιφεμο βεκκζέηαζ, ηεθζηά, ημ ενχηδια «ήηακ αεχα ή έκμπδ δ Δθέκδ;». Ήηακ δ ίδζα οπεφεοκδ βζα ηζξ 

πνάλεζξ πμο ηδξ ηαηαθμβίγμοκ ή απμηέθεζε απθά έκα ένιαζμ ζηα πένζα ημο πεπνςιέκμο ηαζ ηδξ ιμίναξ; Ο Πάνδξ ηαζ δ 

Αθνμδίηδ ήηακ ηεθζηά οπεφεοκμζ βζα ηδκ ηαηαζηνμθή ηδξ εθθδκζηήξ θοθήξ; Δίκαζ ζίβμονμ υηζ δ Δθέκδ απμηεθεί ιζα 

αιθζθεβυιεκδ πνμζςπζηυηδηα ηδξ παβηυζιζαξ θμβμηεπκίαξ ιε ηδκ μπμία έπμοκ αζπμθδεεί ηυζμ ανπαίμζ ζοββναθείξ 

υζμ ηαζ κευηενμζ, εκχ δ θήιδ ηδξ έπεζ δζαζπίζεζ ηα εθθδκζηά ζφκμνα ηαζ ημοξ Έθθδκεξ ηαθθζηέπκεξ. Παναδείβιαηα 

λέκςκ πμζδηχκ πμο αζπμθήεδηακ ιε ημκ ιφεμ ηδξ Δθέκδξ απμηεθμφκ μζ Pierre de Ronsard (16
μξ

 αζχκαξ), Théodore de 

Banville (19
μξ

 αζχκαξ), E. E. Cummings (20
υξ

 αζχκαξ), William Butler Yeats (20
υξ

 αζχκαξ) ηαζ πμθθμί άθθμζ, υπςξ ηαζ 

γςβνάθμζ υθςκ ηςκ επμπχκ. 

Η ΕΛΕΝΗ ΣΟΤ ΟΜΗΡΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ 

ΡΙΣΟΤ 

Ακάιεζα ζηζξ πάιπμθθεξ δζαζηάζεζξ πμο έπεζ πάνεζ δ Δθέκδ ακά ημοξ αζχκεξ, αοηέξ ημο Οιήνμο ηαζ ημο Ρίηζμο 

έπμοκ ζδζαίηενδ ζδιαζία. Ο ιδνμξ, αέααζα, ήηακ αοηυξ πμο έηακε πνχημξ βκςζηυ ημκ ιφεμ ηδξ Δθέκδξ, υκηαξ μ 

πνχημξ βκςζηυξ θμβμηέπκδξ ημο ζδιενζκμφ δοηζημφ ηυζιμο ημο μπμίμο ηα ένβα δζαζχγμκηαζ. Ο Ρίηζμξ οζμεεηεί ημκ 

ιφεμ ηδξ Δθέκδξ, αθθά ημκ πνδζζιμπμζεί πενίηεπκα βζα κα εηθνάζεζ ηζξ δζηέξ ημο ακδζοπίεξ ηαζ ημκ ιεηαθένεζ ζηδ δζηή 

ημο επμπή, βνάθμκηαξ έκακ ιμκυθμβμ ζπεδυκ 20 ζεθίδςκ. Η ακάθοζδ ηαζ ζφβηνζζδ ηδξ Δθέκδξ υπςξ πανμοζζάγμκηαζ 

απυ ημκ ιδνμ, ημκ Ρίηζμ ηαεχξ ηαζ ημκ Δονζπίδδ εα απμηεθέζμοκ ημ πενζεπυιεκμ ηδξ ζοκέπεζαξ ηδξ ενβαζίαξ. 

Ο ιδνμξ ήηακ ναρςδυξ, μ πζμ θδιζζιέκμξ απυ υθμοξ ζηδκ ανπαία Δθθάδα. Η διενμιδκία βέκκδζήξ ημο 

ημπμεεηείηαζ ηάπμο ζηα ηέθδ ημο 9
μο

 π.Υ. αζχκα ηαζ δ διενμιδκία εακάημο ημο πνμκμθμβείηαζ ζηα ηέθδ ημο 8
μο

 αζχκα. 

Η ηαηαβςβή ημο αιθζζαδηείηαζ, ιε πζεακυηενεξ ημπμεεζίεξ ημ Ακαημθζηυ Αζβαίμ ηαζ ηα ημονηζηά πανάθζα. Πζεακυηαηα 



δ παηνίδα ημο ήηακ δ Υίμξ, δ ιφνκδ ή ηάπμζα άθθδ ζςκζηή απμζηία. Ωξ ιένμξ εακάημο ημο ακαθένεηαζ δ κήζμξ ηδξ 

Ίμο. Ήηακ μ ζοββναθέαξ ηςκ δφμ επχκ «Ιθζάδα» ηαζ «Οδφζζεζα» ιε ανηεηέξ πζθζάδεξ ζηίπμοξ ημ ηαεέκα, ηα μπμία 

απήββεζθε ηάκμκηαξ πενζμδείεξ ζε εθθδκζηέξ πυθεζξ ηαζ απμηηχκηαξ θήιδ ςξ ζηακυξ ναρςδυξ (ακ ηαζ πδβέξ ακαθένμοκ 

υηζ ιάθθμκ μ Ηζίμδμξ ήηακ πζμ αβαπδηυξ). Πανά ηδ 

ζπμοδαία ζοββναθζηή ζηακυηδηά ημο, ηδκ ηεπκζηή 

ημο ηαζ ημ πενζεπυιεκμ ηςκ ένβςκ ημο, ηαεχξ ηαζ ηα 

παναηηδνζζηζηά πμο ημο έπμοκ απμδμεεί (π.π. υηζ 

ήηακ ηοθθυξ – ελ’μο ηαζ ημ υκμια «ιδνμξ» απυ ημ 

«ὡξ ιὴ ὁνῶκ») ημ θεβυιεκμ «μιδνζηυ γήηδια» 

παναιέκεζ πάκηα ακεπίθοημ. Οζ εζδζημί δεκ έπμοκ 

αηυιδ επζαεααζχζεζ ηδκ πναβιαηζηή ηαοηυηδηα ημο 

Οιήνμο, ηδκ ηαηαβςβή ηςκ ένβςκ ημο η.θπ., ιε 

απμηέθεζια κα δδιζμονβμφκηαζ ενςηήιαηα υπςξ 

«ήηακ μ ιδνμξ πνάβιαηζ οπανηηυ πνυζςπμ;». Η 

ζπμοδαζυηδηα ηαζ δ πμζυηδηα ηςκ ένβςκ ημο, 

ςζηυζμ, παναιέκμοκ ακεπακάθδπηεξ, έπμκηαξ 

απμηεθέζεζ ιέζα δζαπαζδαβχβδζδξ βζα ημοξ κέμοξ 

υθςκ ηςκ επμπχκ. Η Ιθζάδα ηαζ δ Οδφζζεζα ήηακ 

ένβα πμο ηαηά αάζδ δδιζμονβήεδηακ βζα κα ροπαβςβήζμοκ ημοξ αηνμαηέξ ζηα παθάηζα ηαζ ζε δζάθμνεξ ημζκςκζηέξ 

εηδδθχζεζξ: πνςηανπζηυξ ζηυπμξ ημοξ ήηακ κα εθηφζμοκ ημ ημζκυ. Σδκ επμπή ημο Οιήνμο, μζ Έθθδκεξ αηνμαηέξ είπακ 

ζοκδέζεζ ημ υκμια ηδξ Δθέκδξ ιε ηδκ απζζηία ηαζ ηδκ ηαηαζηνμθή. Έηζζ, ζημ ένβμ ημο Οιήνμο δ Δθέκδ ακαθένεηαζ 

ιεκ, αθθά υπζ εηηεκχξ. Φοζζηά, μ επζηυξ πμζδηήξ οζμεεηεί ηδ ζοιααηζηή εηδμπή ημο ιφεμο ηαζ πανμοζζάγεζ ηδκ δνςίδα 

ςξ ιζα θοζζμβκςιία ιε ζπεδυκ εεσηή ηαηαβςβή. Ο ιδνμξ βκςνίγεζ ηαθά υηζ είκαζ οπαίηζα ημο πμθέιμο αθθά δεκ ηδκ 

ηαηδβμνεί εοεέςξ ηαζ δεκ ηδκ πανμοζζάγεζ ςξ έκμπδ. ηδκ Οδφζζεζα ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα ζηδκ Σδθειάπεζα (ναρςδίεξ 

α-δ) δ Δθέκδ ειθακίγεηαζ ιαγί ιε ημκ ζφγοβυ ηδξ. ηδκ Ιθζάδα δ Δθέκδ πανμοζζάγεηαζ βζα πνχηδ θμνά ζηδ ναρςδία Γ, 

ζηδκ επαθή πμο είπε ιε ημκ Πνίαιμ ζηα ηείπδ ηδξ Σνμίαξ αθθά ηαζ ζημκ εαοιαζιυ πμο πνμηαθεί ζημοξ βένμκηεξ. Η 

Δθέκδ ζημκ ιδνμ είκαζ έκα αιαονςιέκμ πνυζςπμ, πενζθνμκδιέκμ, πανμοζζάγεηαζ ςξ δ βοκαίηα πμο πανάηδζε ημκ 

άκδνα ηδξ, είκαζ επζπυθαζα αθθά ηαοηυπνμκα ακαβκςνίγεζ ηζξ εοεφκεξ πμο ηζξ πνμζάπημοκ. Βέααζα, μ ιδνμξ δεκ είκαζ 

ηυζμ ζηθδνυξ υζμ ήηακ μζ θονζημί πμζδηέξ θίβμοξ αζχκεξ ανβυηενα ή μ Αζζπφθμξ, μφηε έδεζλε ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ 

απθμφξ ηαζ ημο Δονζπίδδ. Ο ηεθεοηαίμξ, ιάθζζηα, απεζηυκζζε ηδκ Δθέκδ ςξ έκα εφια, ααμήεδημ ιπνμζηά ζημοξ εεμφξ, 

υπςξ άθθςζηε ηαζ μ ζφγοβυξ ηδξ, ηαζ υπζ ςξ ιζα βοκαίηα-ζφιαμθμ ηδξ πνμδμζίαξ. 

Ο Γζάκκδξ Ρίηζμξ (1909-1990) είκαζ έκαξ πμζδηήξ ηδξ κεμεθθδκζηήξ θμβμηεπκίαξ, ακήηεζ ζηδ «βεκζά ημο ‘30» ηαζ εη 

πνχηδξ υρεςξ έπεζ θίβα ημζκά ιε ημκ ιδνμ. Γεκκήεδηε ζηδ Μμκειααζζά ηαζ έβζκε ζδζαίηενα βκςζηυξ εηδίδμκηαξ ημ 

πμίδια ημο «Δπζηάθζμξ». Ήηακ πάκηα πμθζηζηά ηαζ ημζκςκζηά εκενβυξ, έπμκηαξ ηδκ πεπμίεδζδ υηζ εα ακμζημδμιμφζε 

έκακ ηαθφηενμ ηυζιμ. Η πμίδζή ημο παναηηδνίγεηαζ απυ έκημκμ εκδζαθένμκ βζα ηδ θασηή ηαζ ενδζηεοηζηή πανάδμζδ. 

Η επακαζηαηζηή θφζδ ημο Ρίηζμο ημκ έηακε άθθμηε ααεζά οπανλζαηυ ηαζ άθθμηε ενςηζηυ. Σμ πμίδια ημο «Δθέκδ» μ 

Ρίηζμξ ημ ζοκηάζζεζ ζε δθζηία 60 εηχκ, ιζα ιεηαααηζηή ηαζ ζδζαίηενα ηνίζζιδ πενίμδμ βζα ηδ γςή ημο. ε αοηυ 

ακηζηαημπηνίγεζ ηδκ ακαπυθεοηηδ θεμνά πμο πνμηαθεί δ δθζηία ηαζ ηδκ παναδμπή υηζ δεκ ιπμνεί κα ακηζδνάζεζ ζε 

αοηήκ ηδκ, ακ ιδ ηζ άθθμ απμβμδηεοηζηή ηαηάζηαζδ. ημ πμίδια δ βεναζιέκδ Δθέκδ απεοεφκεηαζ ζε έκακ παθζυ 

βκςζηυ ηδξ, ιέζα ζε έκα παναηιαζιέκμ παθάηζ, ακαπμθεί ημ θδιζζιέκμ πανεθευκ ηδξ αθθά απμβμδηεφεηαζ βζα ημ 

πανυκ ηαζ ηδ θεμνά πμο επζθοθάζζεζ. Ο Ρίηζμξ έπεζ απμζηαζζμπμζδεεί απυ ηδκ Δθέκδ ημο ιφεμο ηαζ ιεηαθένεζ ηδκ 

δνςίδα ζημ δζηυ ημο πενζαάθθμκ, ζε αοηυ ζημ μπμίμ αζζεάκεηαζ άκεζδ. Η Δθέκδ ζημ μιχκοιμ πμίδια ημο Ρίηζμο 

εοιάηαζ ημοξ κεηνμφξ, ημοξ ήνςεξ πμο βκχνζζε ηαζ πμο πζα δεκ έπμοκ ιεβάθδ ζδιαζία βζα εηείκδ. Σμ πμίδια 

ζοκηάπεδηε ημ 1970 ζηδ άιμ, υηακ μ πμζδηήξ ανζζηυηακ ζε ηαη’ μίημκ πενζμνζζιυ. Μέζς ηδξ Δθέκδξ εηθνάγεζ ημοξ 

θυαμοξ ημο βζα ημκ εάκαημ, μ μπμίμξ επένπεηαζ βζα ηδκ δνςίδα ζημ ηέθμξ ημο πμζήιαημξ, ιε έκακ ήνειμ ηνυπμ. Αοηά ηα 

παναηηδνζζηζηά πμο απμδίδεζ μ Ρίηζμξ ζηδκ Δθέκδ ημο δεκ έπμοκ ηαιία ζπέζδ ιε ηδκ Δθέκδ ημο Δονζπίδδ, δ μπμία 

βνάθηδηε εκ ιέζς ημο Πεθμπμκκδζζαημφ Πμθέιμο, θίβμοξ ιήκεξ ιεηά ηδ ζοκηνζπηζηή ήηηα ημο εθθδκζημφ ζηυθμο ζηδ 

ζηεθία. Η «ηαζκή Δθέκδ», θμζπυκ, ημο Δονζπίδδ ζηδνίγεηαζ ζημκ ζοιααηζηυ ιφεμ αθθά πανάθθδθα ααζίγεηαζ ζε 

ιεβάθμ ααειυ ζηζξ ημζκςκζηέξ ζοβηονίεξ ηδξ επμπήξ ημο δναιαημονβμφ. Ο Ρίηζμξ, θμζπυκ, εηεέηεζ ημ ηέθμξ ημο 

«ηφηθμο ηδξ γςήξ», ιζα ιεθαβπμθζηή δζάεεζδ, ηαεχξ ηαζ ηζξ ακαικήζεζξ πμο ιέκμοκ ζηδκ δνςίδα, ηα πνμαθήιαηα πμο 

Η Ελένη σε ερσθρόμορυο αμυορέα τοσ 6
οσ

 αιώνα π.Χ., 

Βερολίνο 



ακηζιεηςπίγεζ θυβς ηδξ πνμπςνδιέκδξ δθζηίαξ. Σδκ επμπή πμο έβναρε μ Ρίηζμξ ημ πμίδια, δ Γζηηαημνία ηςκ 

οκηαβιαηανπχκ ηοαενκμφζε ηδκ Δθθάδα. Ο Ρίηζμξ επδνεαζιέκμξ απυ ημκ εζςηενζηυ ημο ηαζ ημκ ελςηενζηυ ημο 

ηυζιμ πθάεεζ ιία «Δθέκδ» δ μπμία δεκ ιμζάγεζ ζε αοηή ημο Σνςζημφ Πμθέιμο ηαζ ηδκ μπμία δεκ είπε μναιαηζζηεί 

ηακέκαξ θμβμηέπκδξ ιέπνζ ηυηε. 

Η ΔΛΔΝΗ ΣΟΤ ΟΜΗΡΟΤ, ΣΟΤ ΡΙΣΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΤΡΙΠΙΓΗ – ΤΓΚΡΙΗ 

ΒΑΗ ΣΩΝ ΓΟΜΔΝΩΝ ΔΡΩΣΗΜΑΣΩΝ 

Ο Γηάλλεο Ρίηζνο γηα λα γξάςεη ην πνίεκά ηνπ βαζίδεηαη ελ κέξεη ζηνλ κύζν πνπ παξνπζηάδεη ν Όκεξνο ζηελ 

Ιιηάδα θαη ηελ Οδύζζεηα: ηνλ κύζν δειαδή πνπ ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν ν πξίγθηπαο ηεο Σξνίαο, Πάξεο, απήγαγε 

ηελ Ειέλε θαη ηε κεηέθεξε ζηελ Σξνία, γεγνλόο πνπ απνηέιεζε ηελ αθνξκή ηνπ Σξσηθνύ Πνιέκνπ, αλάκεζα ζε 

Έιιελεο θαη Σξώεο. Παξόιν πνπ ν κύζνο πνπ αμηνπνηείηαη από ηνλ Ρίηζν είλαη εθείλνο ηνπ Οκήξνπ, ν πνηεηήο 

ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ηξνπνπνηεί ηνλ ραξαθηήξα ηεο Ειέλεο θαη ηνλ παξνπζηάδεη πνιύ δηαθνξεηηθό, ώζηε λα 

κπνξέζεη λα απνδώζεη ηε δηθή ηνπ βιέςε γύξσ από απηόλ ηνλ κύζν. Ο Όκεξνο ζεσξεί όηη ε Ειέλε θαηάγεηαη 

από ζενύο θαη δείρλεη όηη ην όλνκά ηεο απνηειεί ηελ αηηία πνιιώλ θαθώλ. Παξ’ όια απηά, ε Ειέλε εκθαλίδεη 

ζεκάδηα ελνρήο θαη θαηεγνξεί ηνλ εαπηό ηεο γηα ην μέζπαζκα ηνπ πνιέκνπ. Η Ειέλε ηνπ Ρίηζνπ, κπνξεί λα πεη 

θάπνηνο, παίξλεη κηα πην ξεαιηζηηθή κνξθή θαη απαιιάζζεηαη από ηελ επηθή ρξνηά πνπ ηεο είρε δώζεη ν Όκεξνο. 

Η Ειέλε ηνπ Ρίηζνπ δελ είλαη λέα θαη ε νκνξθηά ηεο έρεη ππνρσξήζεη θαη δελ εληππσζηάδεη όπσο εληππσζίαδε 

θάπνηε. Ο Όκεξνο θαη ζηα δύν έξγα ηνπ εμπκλεί, ζπρλά, ηελ αζπλαγώληζηε ράξε ηεο εξσίδαο θαη δελ 

ακθηζβεηεί ηελ νκνξθηά ηεο. Η Ειέλε ηνπ Ρίηζνπ είλαη κηα γπλαίθα κεγάιεο ειηθίαο, θαη απηό ηεο επηηξέπεη 

κνλάρα λα παξακέλεη μαπισκέλε ζην θξεβάηη ηεο ή - ζπαληόηεξα - λα πεξηθέξεηαη κέζα ζην εξεκσκέλν ζπίηη 

ηεο. Η μαθνπζηή νκνξθηά ηεο έρεη μεζσξηάζεη θαη νη παιηέο ηηο δόμεο γίλνληαη ζέκαηα ζπδήηεζεο θαη θνξντδίαο 

από ηηο ππεξέηξηεο πνπ θξνληίδνπλ εθείλε θαη ην ζπίηη ηεο. Με απηή ηελ επηινγή ηνπ ν Ρίηζνο θαηαθέξλεη λα 

καηαηώζεη ηε γπλαηθεία νκνξθηά θαη λα δείμεη όηη ε αλζξώπηλε θζνξά είλαη αλαπόθεπθηε κπξνζηά ζηνλ ρξόλν 

πνπ θπιάεη. Ο κύζνο ηεο Χξαίαο Ειέλεο αλαηξέπεηαη πιήξσο θαη πιένλ ε εξσίδα έρεη ράζεη ηε ζαγήλε ηεο. 

Απηή ε επηινγή ηνπ Ρίηζνπ ζπλδέεηαη ζηελά θαη κε ηελ δσή ηνπ ίδηνπ ηνπ πνηεηή, θαζώο ζηελ επνρή πνπ ν 

Γηάλλεο Ρίηζνο έγξαςε ηελ «Ειέλε» είρε ήδε θηάζεη θαη ν ίδηνο ηα εμήληα έηε ηεο ειηθίαο ηνπ. ε ό,ηη αθνξά 

ζηνλ ραξαθηήξα ηεο Ειέλεο, ν Ρίηζνο ηελ απνκαθξύλεη από ηε ζπλεζηζκέλε ηεο ζπκπεξηθνξά ζηελ Ιιηάδα θαη 

ηελ Οδύζζεηα. Η Ειέλε ηώξα είλαη κηα κεγάιε γπλαίθα, ζρεδόλ ηαπεηλσκέλε, πνπ απνθιίλεη από ηε ληόηε ηεο, 

αλήκπνξε θαη κόλε. Έρεη απνκαθξπλζεί πηα από ην πεξηπεηεηώδεο παξειζόλ ηεο θαη έρεη δηαπηζηώζεη όηη ε 

παξαθκή ηεο εκθάληζήο ηεο άιινηε ελνριεί ηνπο άιινπο αλζξώπνπο θαη άιινηε όρη. Οη ππεξέηξηέο ηεο ηελ 

ριεπάδνπλ γηα απηό πνπ έρεη απνγίλεη, ε Ειέλε σζηόζν, παξά ηα γεξαηεηά ηεο, έρεη πιήξε επίγλσζε ηεο 

πξνζσπηθόηεηάο ηεο. Ελώ ζπλεηδεηνπνηεί όηη νη παιηέο κλήκεο μεζσξηάδνπλ, θαηαλνεί επίζεο ηελ καηαηόηεηα 

ησλ όζσλ έρεη γλσξίζεη: ησλ πνιέκσλ θαη ησλ πνιεκίσλ, ηεο δόμαο θαη ηνπ εξσηζκνύ, ηνπ θζόλνπ θαη ηνπ 

πινύηνπ, ηεο νκνξθηάο θαη ηεο ράξεο. Παξαδέρεηαη όηη θαζώο βεκάηηδε ζηα ηείρε ηεο Σξνίαο, ν ζάλαηνο δε ηε 

θόβηδε θαζόινπ: ηώξα, όκσο, βιέπεη πσο δελ ππάξρεη αληίζηαζε απέλαληη ζηνλ ρξόλν. Η Ειέλε εμνκνινγείηαη 

απηή ηε καηαίσζε, σζηόζν ην γεγνλόο όηη δελ θαίλεηαη θακία ηαξαρή ζε απηή ηελ εμνκνιόγεζή ηεο ίζσο 

εθπιήζζεη ηνλ αλαγλώζηε: θαη όκσο, απηόο είλαη ν ηξόπνο γηα λα ζπλερίζεη ηνλ αγώλα ηεο θαη λα ππεξληθήζεη 

ηελ ππαξμηαθή ηεο θξίζε, αθόκε θη αλ ζην ηέινο πεζαίλεη. Αλ έπξεπε λα ζπλνςηζηεί ην πνίεκα σο εδώ, ζα 

κπνξνύζε λα εηπσζεί όηη ν Όκεξνο εμηδαληθεύεη ηελ νκνξθηά ηεο Ειέλεο: αλ θαη νξηζκέλεο θνξέο δίλεηαη έκθαζε 

ζηα αξλεηηθά ηεο, ηελ παξνπζηάδεη γνεηεπηηθή, απνηειώληαο ηαπηόρξνλα αηηία πνιιώλ ζαλάησλ θαη 

θαηαζηξνθώλ. Ο Ρίηζνο θαηεβάδεη από ην βάζξν ηελ αςεγάδηαζηε εκθάληζε ηεο θαη ηελ κεηαθέξεη ζην 

«ζήκεξα», ζθηαγξαθώληαο ηελ Ειέλε σο κηα γπλαίθα γεξαζκέλε θαη απνδπλακσκέλε. Έηζη, είλαη επόκελν θαη 

αλαπόθεπθην λα νξηζηνύλ ηα γλσξίζκαηα ηεο Ειέλεο θαη λα γίλεη πξνζπάζεηα αμηνιόγεζήο ηνπο. Η Ειέλε είλαη 

γλώζηεο ηεο θαηάζηαζεο πνπ έρεη πξνθαιέζεη θαη έρεη ζπλείδεζε ησλ ζπκθνξώλ πνπ αληηκεηώπηζαλ νη Αραηνί 

θαη νη Σξώεο εμαηηίαο ηεο, έλα θνηλό ραξαθηεξηζηηθό ηόζν ζηνλ Όκεξν όζν θαη ζηνλ Ρίηζν, όπσο θαη ζηελ 

«θαηλή Ειέλε» ηνπ Επξηπίδε. Χζηόζν, ε Ειέλε ηνπ Οκήξνπ, αλ θαη γλσζηηθή, είλαη επηπόιαηε, ελώ ε Ειέλε ηνπ 

Ρίηζνπ θαίλεηαη λα αδηαθνξεί γηα ηηο παιηέο αλακλήζεηο. Η Ειέλε ηνπ Επξηπίδε ζπλζιίβεηαη από ηηο ελνρέο πνπ 

ηεο πξνθαινύλ νη θαηεγνξίεο πνπ ηεο απνδίδνληαη. ηε ζπλέρεηα, θπξίσο ζηελ Ειέλε ηνπ Γηάλλε Ρίηζνπ θαη ηνπ 

Επξηπίδε, ζπλαληάηαη ε ππεξνρή ηεο Ειέλεο, ε αθιόλεηε πίζηε ζηνλ εαπηό ηεο θαη ηελ πξνζσπηθή αλαγλώξηζε, 

πνπ κεηαηξέπεηαη ζηνλ Ρίηζν ζε έληνλε αδηαθνξία θαη απαμίσζε, ελώ ζηνλ Επξηπίδε κεηνπζηώλεηαη ζε 



ειεπζεξία, κέζσ ηνπ ζρεδίνπ απόδξαζεο. Δηόηη, βέβαηα, αλ ε Ειέλε ηνπ Ρίηζνπ δελ είρε ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ 

αμία ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηεο δελ ζα είρε θαηαθέξεη λα ππεξβεί ηελ ππαξμηαθή ηεο θξίζε θαη αλ ε Ειέλε ηνπ 

Επξηπίδε δελ είρε αμηνπνηήζεη ηελ επθπΐα ηεο δελ ζα εγθαηέιεηπε πνηέ ηελ Αίγππην θαη ηνλ απηαξρηθό 

Θενθιύκελν. Όζνλ αθνξά ζηελ Ειέλε ηνπ Οκήξνπ, αθόκε θαη αλ νη αλαθνξέο ζε απηήλ είλαη αξθεηά 

πεξηνξηζκέλεο, γίλεηαη θαηαλνεηό όηη ε θήκε ηεο είλαη αξθεηά ακαπξσκέλε από ηηο θαηεγνξίεο πνπ ηεο 

επηξξίπηνπλ νη Αραηνί, θαζηζηώληαο ηελ ίδηα ηελ εξσίδα αλίθαλε λα πξάμεη ζπλεηά γηα λα εθηπιηρζεί ε 

πξνζσπηθόηεηά ηεο. Αληίζεηα, ε Ειέλε ζην πνίεκα ηνπ Ρίηζνπ 

καηαηώλεη απηά πνπ ζπκβαίλνπλ γύξσ ηεο ζπλέρεηα: «ηη λόεκα 

έρνπλ νη πόιεκνη, ηα αμηώκαηα, ε νκνξθηά, ε θήκε, ν 

αιιεινζθνησκόο, ε δηεθδίθεζε;» ζα κπνξνύζε θάιιηζηα λα 

αλαθέξεη. Απηό ίζσο λα κελ πξνέξρεηαη από έλα κνλόπιεπξν 

ειάηησκα ηνπ ραξαθηήξα ηεο, αιιά από ην γεγνλόο όηη δελ έρεη 

κείλεη θάηη ζεκαληηθό γηα απηήλ ζηνλ θόζκν. Άιισζηε, ε 

νκνξθηά ηεο έρεη ραζεί θαη όζνη κηινύλ γηα εθείλε, 

αλαθέξνληαη ζε απηό πνπ ήηαλ ή ζε απηό ζην νπνίν έκνηαδε 

θάπνηε. Απαμηώλεη, αθπξώλεη ηε δηθή ηεο νκνξθηά, ηελ θαθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ ππεξεηξηώλ ηεο, ηα ζπνπδαία νλόκαηα ηνπ 

πνιέκνπ θαη ηηο κάρεο ηνπο: δηόηη ε Ειέλε έρεη θαηαιήμεη κόλε 

θαη άζεκε. ηνλ Όκεξν δελ κπνξεί λα παξαηεξεζεί θακία 

ηέηνηα καηαίσζε, όρη βέβαηα όηη ζα ήηαλ πηζαλό λα 

παξνπζηαζηεί ε Ειέλε ηνπ Σξσηθνύ Πνιέκνπ λα δείρλεη 

αδηαθνξία γηα ηνλ πόιεκν πνπ γηλόηαλ γηα ηελ ίδηα. Ο Όκεξνο 

δελ πξνβάιιεη ηελ Ειέλε λα ππνζηεξίδεη θάπνηα πιεπξά ηνπ 

πνιέκνπ· ε Χξαία Ειέλε ηνπ Οκήξνπ παξαθνινπζεί ηνλ Πάξε 

θαη ηνλ πξώελ άληξα ηεο Μελέιαν λα κνλνκαρνύλ γηα εθείλε 

από ηα ηείρε. Μπξνζηά ζηνλ πεζεξό ηεο, Πξίακν, αλαπνιεί ηηο 

επνρέο πνπ ήηαλ αθόκε ζύδπγνο ηνπ Μελέιανπ. Όκσο ζίγνπξα 

δελ αγλνεί ην γεγνλόο όηη νη δύν αληίπαινη άλδξεο κάρνληαη 

πξνο ηηκήλ ηεο ίδηαο. Η επξηπίδεηα Ειέλε δελ καηαηώλεη ηνλ 

πόιεκν, δηόηη έδεζε καθξηά ηνπ: δελ πήγε πνηέ εθείλε ζηε Σξνία θαη ν Πάξεο αληί γηα ηελ ίδηα είρε έλα είδσιό 

ηεο. Χζηόζν, ππάξρεη έλα ζηνηρείν αξθεηά έληνλν ζην έξγν ηνπ Ρίηζνπ ην νπνίν είλαη ν θόβνο γηα ηνλ ζάλαην. Η 

Ειέλε ηνπ Ρίηζνπ είλαη, όπσο έρεη γίλεη θαλεξό πνιιέο θνξέο, γεξαζκέλε, κόλε, πεξηθπθισκέλε από ζθέςεηο 

λεθξώλ πξνζώπσλ, γλσζηώλ ή όρη, θαη δελ έρεη ηίπνηα πιένλ λα απνδείμεη. Είλαη ακθηιεγόκελν αλ ε Ειέλε ηνπ 

Ρίηζνπ δηαλύεη ηελ ίδηα ππαξμηαθή θξίζε κε ηελ θαηλή ή ηελ νκεξηθή. Η Ειέλε ηνπ Ρίηζνπ δελ αλαγλσξίδεη ην 

πξόζσπό ηεο από ηα γεξαηεηά, σζηόζν θνβάηαη κήπσο «ράζεη ηε λαπηία ησλ γεξαηεηώλ», όπσο αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά – δειαδή, λα πεζάλεη. Γηα εθείλε, νη «ζπκπιεγάδεο Πέηξεο» δελ θηλνύληαη πιένλ, αιιά 

πεξηκέλνπλ ζαλ λα είλαη ρσκέλεο κέζα ζηελ θαηάκαπξε άβπζζν γηα ηνπο αλζξώπνπο πνπ «θεύγνπλ». Η Ειέλε ηεο 

Σξνίαο θαίλεηαη λα κελ έρεη ηνλ ρξόλν λα θνβεζεί γηα ηνλ ζάλαηό ηεο - γηα θάηη πνπ νύησο ή άιισο απέρεη πνιύ 

από εθείλε. Η θαηλή Ειέλε δελ θαίλεηαη λα θνβάηαη θαζόινπ: από ηε δπζηπρία ηεο, κάιηζηα, πνπ ν Αραηόο 

ήξσαο ηεο Σξνίαο Σεύθξνο ζπλνκίιεζε καδί ηεο, κεηαθέξνληαο ηεο άζρεκα λέα λνκίδνληαο όηη είλαη θάπνηα 

άιιε, δελ δίζηαζε λα ζθεθηεί ην ελδερόκελν λα απηνθηνλήζεη. Αλαθεθαιαηώλνληαο, ε Ειέλε ηνπ Ρίηζνπ έρεη 

επεξεαζηεί σο ύπαξμε από ην παξειζόλ ηεο, ην παξειζόλ όκσο δελ ηελ εκπνδίδεη λα μεπεξάζεη ηελ ππαξμηαθή 

ηεο θξίζε θαη δελ ζπγρέεη ην παξόλ θαη ην κέιινλ ηεο. ηνλ Ρίηζν είλαη αδηακθηζβήηεηα αλεμάξηεηε θαη δπλαηή 

θαη βξίζθεηαη ζε κία αλώηεξε θαηάζηαζε ζπλείδεζεο, παξόιν πνπ δελ απνηειεί πιένλ κηα εξσίδα. ην ηέινο 

παξαδίλεηαη ζηνλ ζάλαην πνπ θαίλεηαη λα είλαη θαη ε απαιιαγή ηεο από ηελ νκνξθηά θαη ηα γεξαηεηά, αθόκε θη 

αλ δελ δηέζεηε άιιε ειπίδα θαη ήηαλ ηαπεηλσκέλε. Φπζηθά, γηα θάζε ινγνηέρλε, ε Ειέλε έρεη δηαθνξεηηθή 

ζεκαζία. Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ αξρή, γηα ηνλ Όκεξν ε Ειέλε είλαη ζύκβνιν νκνξθηάο, πξνδνζίαο, κηαο 

ππεξνρήο πνπ εληππσζηάδεη θαη καγλεηίδεη. ηνλ Όκεξν είλαη ζλεηή, έρεη όκσο ζετθή θαηαγσγή, σζηόζν ν ξόινο 

ηεο δελ γίλεηαη απόιπηα ζαθήο κέζα ζηα έξγα ηνπ. Γηα ηνλ Ρίηζν, όκσο, ε κπζνινγηθή εξσίδα είλαη ζύκβνιν ηνπ 

αλώθεινπ ζαλάηνπ,  ν θνξέαο ηνπ κάηαηνπ θαη ηεο παξαθκήο, ν νπνίνο βέβαηα θαλεξώλεη θαη ηνλ αγώλα ηεο 

ελάληηα ζε θάηη αλαπόθεπθην. Σέινο, ζηνλ Επξηπίδε, ε Ειέλε παίξλεη αλακθίβνια ηελ αλζξώπηλε κνξθή πνπ ηεο 
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αληηζηνηρεί θαη απνκαθξύλεηαη από ην ζείν. Καηαιπηηθό ζηνηρείν ζηελ πξνζσπηθόηεηα θαη ηελ ηξαγηθόηεηά ηεο 

είλαη θαη ε αληίζεζε αλάκεζα ζην «είλαη» θαη ην «θαίλεζζαη», ε εληππσζηαθή εμππλάδα ηεο, ν δπλακηζκόο θαη ε 

ςπρξαηκία ηεο.  

Η ΗΜΑΙΑ ΣΗ ΕΛΕΝΗ ΗΜΕΡΑ 

Η Δθέκδ θεζημονβεί ςξ ζφιαμθμ ηαζ ακηζπνμζςπεφεζ δζαθμνεηζηέξ έκκμζεξ ηαζ ζδακζηά ζφιθςκα ιε ημκ ηάεε πμζδηή, 

ηαζ ζίβμονα μζ κέεξ εηδμπέξ ημο ιφεμο ηδξ Δθέκδξ πμο έπμοκ δδιζμονβδεεί ακηζηαημπηνίγμοκ ζοβηεηνζιέκα ζημζπεία 

ηδξ εηάζημηε επμπήξ. Ο Γζάκκδξ Ρίηζμξ, βζα πανάδεζβια, έβναρε ηδκ δζηή ημο Δθέκδ υηακ ανζζηυηακ ζημ κδζί ηδξ 

άιμο, υπμο είπε ηεεεί ζε ηαη’ μίημκ πενζμνζζιυ, ιεηά ημκ εάκαημ ηδξ αδεθθήξ ημο πμο απμηέθεζε ηδκ αθμνιή βζα ηδ 

ζοββναθή ημο πμζήιαημξ. Ο Δονζπίδδξ, ηδκ πενίμδμ πμο δ πυθδ-ηνάημξ ηδξ Αεήκαξ ήηακ ηθμκζζιέκδ απυ ηδ 

ζοκηνζπηζηή ήηηα ηδξ ζηδ ζηεθζηή Δηζηναηεία, ανήηε ηδκ εοηαζνία κα δδιζμονβήζεζ ηδ δζηή ημο Δθέκδ, ειπκεοζιέκδ 

απυ ημκ ηδζίπμνμ, βζα κα ηαηαδζηάζεζ ημκ πυθειμ. ήιενα, δ ημζκςκία αζχκεζ ιζα δζαθμνεηζηή ζοβηονία, ζδζαίηενδ 

ηαζ πανάλεκδ, πμο ςζηυζμ δεκ πενζθαιαάκεζ ελμνίεξ ηαζ πμθειζηέξ επζπεζνήζεζξ, ζοκεπχξ δδιζμονβείηαζ ημ ενχηδια: 

«ιε πμζα αθμνιή εα ιπμνμφζε ηάπμζμξ κα βνάρεζ ιζα Δθέκδ»; Σζ εα ςεμφζε έκακ άκενςπμ ζήιενα κα ηνμπμπμζήζεζ 

ηδκ Δθέκδ ημο Οιήνμο ή ημο ηδζζπυνμο ηαζ κα βνάρεζ έκα ένβμ ιε εέια ηδκ Ωναία Δθέκδ; Η ζδιενζκή ηαηάζηαζδ 

ημο πθακήηδ είκαζ δφζημθδ ηαζ ζίβμονα επζαανφκεζ ηδκ ηαεδιενζκυηδηα πμθθχκ αηυιςκ· μ Δονζπίδδξ ηαζ μ Ρίηζμξ 

ανίζημκηακ επίζδξ ζε ιία δοζιεκή ηαηάζηαζδ. Γζα πμθθμφξ, ζδζαίηενα βζα ημοξ κέμοξ πμο βζα πνχηδ θμνά δζδάζημκηαζ 

ημκ ζοιαμθζζιυ ηδξ Δθέκδξ, ίζςξ θακεί δφζημθμ κα ακαηαθφρμοκ απακηήζεζξ. Άθθςζηε, δεκ επζηναηεί πυθειμξ, υπςξ 

ζηδκ Αεήκα ημο Δονζπίδδ, μφηε μζ άκενςπμζ ανίζημκηαζ ζε ηαη’ μίημκ πενζμνζζιυ υπςξ μ Γζάκκδξ Ρίηζμξ ηαζ ιάθθμκ 

δεκ ιπμνεί κα ηαηακμδεεί ημ ίδζμ εφημθα δ ζοκαζζεδιαηζηή ηαηάζηαζδ ηςκ πμζδηχκ. Ωζηυζμ, ζίβμονα, οπάνπεζ θυβμξ 

βζα ημκ μπμίμ επζθέβεηαζ δ Δθέκδ κα δζδαπηεί ζηα ζπμθεία ηαζ οπάνπεζ θυβμξ βζα ημκ μπμίμ είκαζ ακαβηαίμ κα 

ηαηακμδεμφκ μζ ζημπμφξ ηςκ δζάθμνςκ πμζδηχκ πμο ηνμπμπμίδζακ ημκ ιφεμ ηδξ. Καηά ηδ ζοββναθή αοηήξ ηδξ 

ενβαζίαξ, έκζςζα ηοπενή. Καηά ηδ δζάνηεζα αοηήξ ηδξ απνυαθεπηδξ ηαζ ακαηνεπηζηήξ πνμκζάξ, ζοκεζδδημπμίδζα, ιέζς 

ηδξ Δθέκδξ ηαζ ιέζς ηάεε άθθμο ιαεήιαημξ, ηζ ζδιαίκεζ πναβιαηζηά κα ανίζημιαζ ζημ ζπμθείμ - αηυιδ ηζ ακ 

«ανζζηυιμοκ» εηεί ιέζς εκυξ ιδ ζοιααηζημφ, ακμνευδμλμο ηνυπμο, ημο δζαδζηηφμο. Καηάθααα πςξ είκαζ δζαθμνεηζηυ 

μζ εκήθζηεξ κα θέκε ζε έκα παζδί υηζ είκαζ ακαβηαίμ κα πδβαίκεζ ζημ ζπμθείμ ηαζ είκαζ ηεθείςξ δζαθμνεηζηυ ημ παζδί κα 

ηαηαθαααίκεζ απυ ιυκμ ημο ηδ ζδιαζία ηδξ εηπαίδεοζδξ, πςνίξ κα έπεζ αημφζεζ ηα θυβζα εκυξ ιεβαθφηενμο. Σμ 

ενχηδια πμο πνμηφπηεζ είκαζ «ηζ εα ζοιαυθζγε δ Δθέκδ βζα ειάξ ζήιενα ηαζ βζαηί πναβιαηζηά κα ηδ δζδαζηυιαζηε;».  

Με αάζδ ημκ ιδνμ, μ ηάεε άκενςπμξ είκαζ λεπςνζζηά ιία ιζηνή Δθέκδ: είκαζ δ αζηία ιζαξ ζεζνάξ βεβμκυηςκ, ηαθχκ ή 

ηαηχκ, πανμφιεκςκ ή εθζαενχκ, ημ βκςνίγεζ ηαζ ημ ηαηακμεί, ια δεκ ιπμνεί κα ημ αθθάλεζ. Με αάζδ ημκ Δονζπίδδ, 

υθμζ είκαζ εφιαηα, πνςηαβςκζζηέξ ζε ιία ζηδκμεεηδιέκδ πναβιαηζηυηδηα πμο δεκ ακηζζημζπεί ζε αοηυ πμο είκαζ 

πναβιαηζηά. Με αάζδ ημκ Ρίηζμ, οπάνπεζ πζεακυηδηα υθα κα είκαζ ιάηαζα. Πμθθμί εα ζηέθημκηακ πςξ αοηυ δεκ είκαζ 

ηαευθμο εθπζδμθυνμ, αθθά ηαηαζηνεπηζηυ. Φοζζηά, εεςνχ πςξ ηδκ απάκηδζδ ζημ ενχηδια «ηζ ζοιαμθίγεζ ηεθζηά δ 

Δθέκδ» εα ηδκ ακαηαθφρεζ ηάεε άκενςπμξ ιυκμξ ημο. Άθθςζηε, δ Δθέκδ, ημ ζπμθείμ, μζ άκενςπμζ, μ πενζαάθθςκ 

ηυζιμξ δεκ εα δχζμοκ ζπεδυκ πμηέ -ή δεκ εα πνέπεζ κα δχζμοκ- έημζιδ ηδκ απάκηδζδ: δ έημζιδ απάκηδζδ εα ήηακ 

πανειπμδζζηζηή ηαζ ίζςξ μθέενζα βζα ηδκ  ζζυαζα ακαγήηδζδ ηδξ αθήεεζαξ. Πμθθμί πζζηεφμοκ υηζ μζ άκενςπμζ ζηδκ 

ημζκςκία πνμπμκμφκηαζ βζα κα ηαθθζενβήζμοκ ηζξ ίδζεξ ζδέεξ, ηζξ ίδζεξ απυρεζξ ηαζ βζα κα παίνκμοκ ηζξ ίδζεξ απμθάζεζξ 

ζηδ γςή ημοξ ηαζ ζε αοηυ ημ ζδιείμ δ Δθέκδ δίκεζ ηδ θφζδ: ακ ηαζ είκαζ πμθφ πζεακυ κα ιδκ πνμζθένεζ έημζιεξ ηζξ 

απακηήζεζξ, εα απμηεθέζεζ ηδκ αθμνιή βζα υθμοξ υζμζ εεθήζμοκ κα ηδκ ακαγδηήζμοκ ιυκμζ ημοξ. Σέθμξ, εα ήηακ 

πνήζζιμ κα πς υηζ δεκ λένς ακ μ ήζοπμξ εάκαημξ ηδξ Δθέκδξ ημο Ρίηζμο έηνοαε δοζηοπία, ιμκαλζά, πυκμ ηαζ αδζηία ή 

ακαημφθζζδ, ηαεδζφπαζδ ηαζ απαθθαβή απυ έκα πνμτπάνπμκ αάνμξ. Αηυιδ, ηάπμζμξ ιπμνεί κα ιπενδεουηακ πμο ημ 

πνυζςπμ ηδξ Δθέκδξ άθθμηε βμήηεοε ημοξ πμζδηέξ ηαζ άθθμηε ήηακ ηαηαδζηαζηέμ. Ωζηυζμ, δ Δθέκδ ημο Ρίηζμο, πςνίξ 

κα ημ λένεζ ηαζ πςνίξ κα ημ ιάεεζ πμηέ, βέιζζε ημ ηεκυ ημο ηεθεοηαίμο ηδξ επζζηέπηδ, ακμίβμκηαξ πυνηεξ ηαζ βζα ηδ δζηή 

ιαξ ακαγήηδζδ... 

Η Δθέκδ δεκ ηαοηίγεηαζ απαναίηδηα ιε ηδκ δνςίδα ημο έπμοξ, ημο δνάιαημξ ή ηδξ κεμεθθδκζηήξ πμίδζδξ. Ωζηυζμ, 

εα ιπμνμφζε ηάθθζζηα κα ακανςηδεεί ηάπμζμξ ακ δ Δθέκδ δζαηδνεί ηδκ αλία ηδξ ιε ηδκ πάνμδμ ηςκ εηχκ ή ακ ηα ένβα 

ηδξ ακήημοκ ζε ιζα παθζυηενδ επμπή ηαζ δεκ είβμοκ ηδκ πενίμδμ πμο δζακφεζ ζήιενα δ ακενχπζκδ ζζημνία. Η 

θζθμζμθζηή ηαζ δεζηή πνμέηηαζδ ηδξ Δθέκδξ ίζςξ δεκ απεοεφκεηαζ ζημ θνυκδια υθςκ ηςκ ακενχπςκ· πζεακυηαηα δεκ 

εα επδνεάζεζ ηδ ζηέρδ υθςκ ηςκ αηυιςκ. Η δνςίδα, υιςξ, δδιζμονβεί πνήζζια ενςηήιαηα βζα ημ πανυκ ηαζ ημ 



ιέθθμκ, ακαδεζηκφεζ εέιαηα ηα μπμία απαζπμθμφκ ημοξ ηαημίημοξ ηάεε επμπήξ. Η ζζημνία δεκ βνάθεηαζ ιέζς ηςκ 

απακηήζεςκ, αθθά ιέζς ηςκ ενςηήζεςκ πμο εέηεζ μ άκενςπμξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα απμπεζνάηαζ κα απακηήζεζ, υπζ πάκηα 

ιε επζηοπία. Η αλία ηδξ Δθέκδξ έβηεζηαζ ζημκ πνμαθδιαηζζιυ πμο εβείνεζ ηαζ ηδκ ηζκδημπμίδζδ πμο πνμηαθεί ζημοξ 

ακαβκχζηεξ ή ζημοξ εεαηέξ ηδξ, ιε ζημπυ κα πεηφπεζ «ηδκ ηςκ ημζμφηςκ παεδιάηςκ ηάεανζζκ». θεξ μζ ιμνθέξ ηδξ 

Δθέκδξ απμηεθμφκ ιένμξ ηδξ ηθδνμκμιζάξ ηςκ ακενχπςκ ηαζ μζ άκενςπμζ ακαθαιαάκμοκ κα ηδ δζαζςκίζμοκ 

πνμηεζιέκμο κα ιδκ ελαθακζζηεί. Ακ ηάπμζμξ εεςνεί υηζ δ Δθέκδ δεκ ημκ είβεζ, ηυηε πζεακυηαηα δεκ έπεζ ακαηαθφρεζ 

αηυιδ ηδ «δζηή ημο Δθέκδ». 

 


