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 Η καταγωγή του φαίνεται πως ήταν από την Ιωνία και θρυλείται ότι επτά πόλεις ερίζουν 

για την καταγωγή του, με επικρατέστερες τη Σμύρνη και τη Χίο. Ως γονείς του 
αναφέρονται ο Μαίων και η Κριθηίδα και λέγεται ότι το πραγματικό του όνομα ήταν 
Μελησιγένης, επειδή γεννήθηκε κοντά στον ποταμό Μέλητα της Σμύρνης και ότι πήρε 
αργότερα το όνομα «Ὅμηρος», είτε επειδή ήταν τυφλός (στα Αρχαία Ελληνικά «ὡς μὴ
ὁρῶν»), είτε επειδή ήταν όμηρος των Κολοφωνίων στον πόλεμο με τη Σμύρνη. Σύμφωνα 
με τους βίους του, περιόδευσε απαγγέλλοντας τα έργα του στις ελληνικές πόλεις, 
απέκτησε μεγάλη φήμη, αλλά σε ένα διαγωνισμό με τον Ησίοδο στη Χαλκίδα δεν πήρε 
βραβείο, επειδή προτιμήθηκε ο Ησίοδος ως ποιητής που εξυμνούσε την ειρήνη. Ως τόπος 
θανάτου του παραδίδεται η Ίος. Εκτός από την Ιλιάδα και την Οδύσσεια, στην 
αρχαιότητα αποδόθηκαν στον Όμηρο και άλλα έπη του τρωικού κύκλου, αρκετοί 
θρησκευτικοί ύμνοι, η επική παρωδία Βατραχομυομαχία και μια κωμική διήγηση για έναν 
χαζό ήρωα, τον Μαργίτη. Στον Όμηρο αποδίδονται και δύο προφανώς ψευδεπίγραφα 
επιγράμματα της Παλατινής Ανθολογίας (VII 153 και XIV 147). Η σύγχρονη έρευνα, και 
ειδικότερα όσοι δέχονται ότι ο Όμηρος μπορεί να θεωρηθεί πραγματικό πρόσωπο, 
τοποθετεί τη ζωή του στον 8ο αι. π.Χ. και θεωρεί πιθανό ότι ήταν Ίωνας ραψωδός, 
συνεχιστής μιας μακραίωνης παράδοσης ηρωικών αφηγήσεων, που συνέθεσε την Ιλιάδα
γύρω στο 750 π.Χ. και την Οδύσσεια (αν όντως συνέθεσε και τα δύο έργα) γύρω στα 710 
π.Χ



 Υπό τον όρο «ομηρικό ζήτημα» ομαδοποιούνται πολλά ερωτήματα που έχουν σχέση με την 
πατρότητα, τον τρόπο σύνθεσης και την καταγραφή της Ιλιάδας και της Οδύσσειας. Ειδικότερα, 
έχουν τεθεί τα θέματα:

 Ήταν πραγματικό πρόσωπο ο Όμηρος; Πότε έζησε, πώς συνέθεσε ή έγραψε τα έργα του 
και ποια είναι αυτά;

 Ποια από τα γεγονότα, τοποθεσίες και πρόσωπα που αναφέρει ο Όμηρος έχουν ιστορικό 
υπόβαθρο; Μετά την ανακάλυψη των ερειπίων της Τροίας και των Μυκηνών αυτό το 
ερώτημα άρχισε να αποκτά μεγάλο βάρος.

 Τα κείμενα που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα είναι έργα του ίδιου ποιητή; Κάποιες 
υφολογικές αλλά και πολιτισμικές διαφορές μεταξύ των δύο ποιημάτων καθιστούν 
πιθανό το γεγονός να μην γράφτηκαν από τον ίδιο συγγραφέα, χωρίς κάτι τέτοιο να 
μπορεί να αποδειχθεί με βεβαιότητα.

 Τα κείμενα είναι ενιαίες ποιητικές συλλήψεις ή αποτελούνται από διάφορα στρώματα; 
Αρκετοί έχουν υποστηρίξει ότι τα σημερινά κείμενα προέρχονται από συνένωση πολλών 
τμημάτων ή επέκταση παλαιοτέρων. Απέναντι σε αυτήν την «αναλυτική» θεωρία 
τάσσονται οι «ενωτικοί» που υποστηρίζουν ότι στο καθένα μπορεί να διακριθεί μία 
συνεπής λογοτεχνική σύλληψη και πραγμάτωση από ένα άτομο. Η σύγκριση με 
προφορικά έπη έδειξε ότι οι προφορικοί ποιητές, με τεχνικές που δεν είναι οικείες σε μια 
εγγράμματη κοινωνία, μπορούν να συνθέσουν και να απομνημονεύσουν ποιήματα 
μεγάλης έκτασης.

 Από την προφορική θεωρία, προκύπτει το ερώτημα ποια ήταν η συμβολή της γραφής στη 
σύνθεση των ποιημάτων: καταγράφηκαν την εποχή που συντέθηκαν κατά τη διάρκεια 
της απαγγελίας, υπαγορεύτηκαν από τον ποιητή ή επιβίωσαν προφορικά και 
καταγράφηκαν αργότερα;



 Ο Ευριπίδης ήταν Έλληνας τραγικός ποιητής και ένας από τους μεγάλους 
διδάσκαλους του σατυρικού δράματος στο αρχαίο ελληνικό θέατρο. Γεννήθηκε 
στην Σαλαμίνα και απεβίωσε στην Μακεδονία. Καταγόμενος από τον δήμο 
Κερωπίας λέγεται ότι γεννήθηκε στην Σαλαμίνα την ημέρα της ναυμαχίας. Το 
γένος του ποιητή δεν ήταν επιφανές, όπως των άλλων τραγικών. Γονείς του 
φέρονται ο Μνήσαρχος και η Κλειτώ, την οποία ο Αριστοφάνης σκώπτει ως 
λαχανοπώλη (Αχαρν. 480, Ιππ. 19). Ο Ευριπίδης έζησε τα νιάτα του σε εποχή 
ακμάζουσα, το χρυσό αιώνα του Περικλέους, αλλά γέρασε στα χρόνια του 
Πελοποννησιακού πολέμου, όπου έχασε έναν από τους γιους του. Το έργο των 
σοφιστών και γενικότερα οι νέες ιδέες και τα καινούρια προβλήματα, 
συνυπάρχουν στα έργα του Ευριπίδη, αντικατοπτρίζοντας την αμφισβήτηση και 
τις πνευματικές έριδες της εποχής του. Κατά τον Φιλόχορο ο ποιητής έτυχε 
επιμελημένης αγωγής, σε συμμετοχή του σε εορτές του δήμου του, έγινε 
πυρφόρος του εκεί λατρευομένου Ζωστηρίου Απόλλωνα σε δε αγώνες έλαβε 
μέρος στο παγκράτιο και στην πυγμήν όπου και νίκησε ακόμη και στους 
Παναθήναιους γυμνικούς αγώνες. Γρήγορα όμως απαρνήθηκε τον αθλητισμό και 
μίσησε τους αθλητές διότι κατά τον ίδιο.



 Ο Ευριπίδης το μεγαλύτερο διάστημα της ζωής του το πέρασε στην Αθήνα αλλά 
τα τελευταία χρόνια, τα έζησε στη Μακεδονία, προσκεκλημένος στην βασιλική 
αυλή της Πέλλας από τον ίδιο τον φιλόμουσο Βασιλιά Αρχέλαο που συνήθιζε να 
συγκεντρώνει μεγάλους καλλιτέχνες και να στηρίζει τη δραστηριότητά τους. 
Ειδικότερα, τα βασιλικά ανάκτορα διακοσμήθηκαν από τον ζωγράφο Ζεύξι και 
στην αυλή τους φιλοξενήθηκαν ο χορικός ποιητής Τιμόθεος ο Μιλήσιος, που 
είχε επηρεάσει την αρμονία των λυρικών μερών στις τραγωδίες του Ευριπίδη, ο 
επικός Χοιρίλος από την Σάμο και ο Αθηναίος τραγικός ποιητής Αγάθων. Στη 
Μακεδονία ο ποιητής - μετά ολιγόχρονη παραμονή στη Μαγνησία όπου 
τιμήθηκε τα μέγιστα μέχρι προξενίας και ατέλειας - έγινε δέκτης επίσης 
μεγάλων τιμών από τον ίδιο τον Βασιλιά. Έγραψε το δράμα με τον τίτλο 
«Αρχέλαος» στο οποίο εγκωμίαζε τον Βασιλιά καθώς και το έργο «Βάκχαι» που 
όμως δεν αξιώθηκε να το παρουσιάσει λόγω του πρόωρου θανάτου του. 
Σύμφωνα με την επικρατέστερη θεωρία υπέκυψε στα τραύματα που του 
προκάλεσαν άγρια σκυλιά στην Αρέθουσα όπου και τελικά ετάφη με βασιλικές 
τιμές. Ο Αρχέλαος πένθησε και του ανήγειρε μεγαλοπρεπή τάφο που αργότερα 
έγινε τόπος προσκυνήματος των θαυμαστών του. Διασώθηκε το επίγραμμα που 
χαράχθηκε στον τάφο του Ευριπίδη.



 Ο Ευριπίδης εκτός ενός επινίκιου προς τιμή του Αλκιβιάδη που νίκησε στο 
άρμα και μιας ελεγείας προς τιμή των πεσόντων Αθηναίων στις Συρακούσες, 
εποίησε 92 δράματα ή 23 τετραλογίες αλλά στα χρόνια των βιογράφων του 
σώζονταν μόνο τα 78 εκ των οποίων τα 8 ήταν σατυρικά. (Στην πίσω πλευρά 
του εις Λούβρο ανδριάντα αναγράφονται σε αλφαβητική σειρά 37 δράματα 
μέχρι του Ορέστη). Σήμερα είναι γνωστοί 81 τίτλοι έργων εκ των οποίων έχουν 
διασωθεί «πλήρη» 19 εξ ων 1 σατυρικό. Αν και η συγγραφική σταδιοδρομία του 
Ευριπίδη υπήρξε έντονη, εντούτοις επειδή προξένησε πολύ θόρυβο για την 
εποχή του, δεν τον επιδοκίμαζε ιδιαίτερα το κοινό, γεγονός που φαίνεται από το 
ότι ο Ευριπίδης αν και συμμετείχε πενήντα χρόνια στους δραματικούς αγώνες, 
βγήκε πρώτος σε αυτούς μόλις τέσσερις φορές. Για πρώτη φορά συμμετείχε σε 
ποιητικό αγώνα το 455 π.Χ., τρία χρόνια έπειτα από την "Ορέστεια" του 
Αισχύλου ( 452 π.Χ.), όπου βγήκε τρίτος (ο Ευριπίδης), διδάσκοντας το έργο 
«Πελιάδας» με το οποίο και έλαβε τις «τριτείες» και εφεξής δίδασκε μέχρι το 
τέλος του βίου του. Κατά το Πάριο μάρμαρο το 441 π.Χ. σε αγώνα αξιώθηκε 
των πρωτείων σε ηλικία μόλις 39 ετών. Σύμφωνα με ιστορικές μαρτυρίες, ο 
Ευριπίδης τάφηκε στην αρχαία Μακεδονική πόλη της Αρέθουσας. Η πόλη, της 
οποίας η ακριβής τοποθεσία δεν έχει βρεθεί μέχρι σήμερα, τοποθετείται 
ανάμεσα στα σημερινά χωριά Ρεντίνα και Σταυρός Θεσσαλονίκης.



 Γιος του Ιταλού μετανάστη ποιητή Γκάμπριελ Ροσέτι , ο Ντάντε γεννήθηκε στο 
Λονδίνο. Η οικογένειά του και οι φίλοι του τον φώναζαν Γκάμπριελ , αλλά στα 
δημοσιευμένα του έργα έβαζε πρώτο το όνομα Ντάντε , λόγω των 
λογοτεχνικών συσχετισμών με τον Ιταλό ποιητή Δάντη. Ήταν αδελφός της 
ποιήτριας Κριστίνα Ροσέτι και του κριτικού Ουίλιαμ Μάικλ Ροσέτι. Οι πρώτοι 
πίνακες του Ροσέτι χαρακτηρίζονται από το ρεαλισμό του Προ-Ραφαηλιτικού
κινήματος. Αργότερα , άρχισε να προτιμά περισσότερο συμβολικές και 
μυθολογικές εικόνες , παρά ρεαλιστικές. Αυτό ισχύει και για την 
μεταγενέστερη ποίησή του. Αν και είχε την υποστήριξη του Τζον Ράσκιν , η 
κριτική προς τους πίνακές του τον έκανε να αποσυρθεί από τις δημόσιες 
εκθέσεις , και να στραφεί προς την πώληση των έργων του σε ιδιώτες. Τα έργα 
του της δεκαετίας του 1850 ήταν εμπνευσμένα από ποιήματα του Δάντη 
Αλιγκιέρι , όπως το La Vita Nuova. Αυτές οι εξελίξεις προκλήθηκαν από 
γεγονότα από την προσωπικής του ζωής , και συγκεκριμένα από τον θάνατο 
της συζύγου του Ελίζαμπελ Σίνταθ , η οποία είχε πάρει υπερβολική δόση 
λαβδάνου , όταν το παιδί της γεννήθηκε νεκρό. Ο Ροσέτι υπέφερε από 
κατάθλιψη , και έθαψε το μεγαλύτερο μέρος τον αδημοσίευτων ποιημάτων του 
στον τάφο της.   



 Εξιδανίκευσε την εικόνα της ως Βεατρίκη του Δάντη σε αρκετούς πίνακες. 
Αυτοί οι πίνακες επρόκειτο να αποτελέσουν μεγάλη επιρροή στην διαμόρφωση 
του κινήματος του Ευρωπαϊκού συμβολισμού καθώς η απεικόνιση ήταν σχεδόν 
μανιωδώς στυλιζαρισμένη. Το 1871 , μετά από παρότρυνση των φίλων του, 
ανέσυρε τα ποιήματά του από τον τάφο της γυναίκας του και τα δημοσίευσε. Η 
δημοσίευσή τους δημιούργησε αντιπαραθέσεις, καθώς πολλοί θεώρησαν ότι 
χαρακτηρίζονταν από υπερβολικό ερωτισμό και αισθησιασμό.  Προς το τέλος 
της ζωής του, ο Ροσέτι είχε να αντιμετώπιση το πρόβλημα του εθισμού του στα 
ναρκωτικά και την πνευματική του αστάθεια, που χειροτέρευε από την 
αντίδρασή του στην σκληρή κριτική προς τα ποιήματά του που είχε ανασύρει 
από τον τάφο της γυναίκας του. Πέρασε τα τελευταία του χρόνια 
απομονωμένος. Πέθανε στο Κέντ της Αγγλίας 



 Ελαιογραφία του Dante Gabriel Rossetti (1863), στην οποία απεικονίζεται η 
Ελένη στην Τροία. Τα μεγάλα εκφραστικά μάτια της αντικατοπτρίζουν την 
εσωτερικότητα και το στοχασμό της. Το ένδυμά της παρουσιάζεται επιβλητικό σε 
έντονες χρωματικές αποχρώσεις. Ιδιαίτερα τονίζεται το πλούσιο περιδέραιό της, 
που το υποδεικνύει και με τα δάχτυλά της, το οποίο φέρει στο κέντρο του μια 
δάδα με φωτιά ― μια υπόμνηση της εκστρατείας εναντίον της Τροίας και της 
άλωση της πόλης.

 ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΌΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ

ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΥ Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΕΜΠΝΕΥΣΤΙΚΕ ΑΠΌ 

ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ 



 Σπούδασε αρχικά στο Λονδίνο και το 1853 ταξίδεψε στην Ιταλία , όπου έγινε 
μεγάλος θαυμαστής του Μιχαήλ Αγγέλου. Το 1856 μαθήτευσε κοντά στον 
Γάλλο ζωγράφο ιστορικών σκηνών Σαρλ Γκλερ. Το 1860, ο Πόυντερ επέστρεψε 
στο Λονδίνο, όπου άρχισε να εκθέτει έργα του στην Βασιλική Ακαδημία, 
πρόεδρος της οποίας εκλέχτηκε το 1896. Ο Έντουαρντ Πόυντερ έγινε αρχικά 
γνωστός με τις μεγάλες ιστορικές συνθέσεις του, όπως < Το Ισραήλ στην 
Αίγυπτο >, που ήταν και η πρώτη μεγάλη του επιτύχια, και < Η επίσκεψη της 
βασίλισσας του Σάβα στον βασιλιά Σολομώντα >. Στην Βικτωριανή κοινωνία 
της Αγγλίας, ο Πόυντερ, με το πρόσχημα της κλασσικής εικονογραφίας και του 
ενδιαφέροντος για την ελληνική αρχαιότητα, παρουσιάζει γαργαλιστικές 
σκηνές με αισθησιακά γυμνά όπως τα < Κορίτσια του Νερού >. Όπως γράφει ο 
Πήτερ Ουέμπ στο έργο του “The Erotic Arts” < φαίνεται απίστευτο πως τέτοιες 
εικόνες ήταν δυνατό να εκτείθενται δημόσια σε ένα κοινό που σε κάθε άλλη 
περίπτωση θα αντιδρούσε ακόμη και σε μια γυναίκα που θα τολμούσε να δείξει 
τους αστραγάλους της>. Ακόμη πιο προκλητικό είναι ο πίνακας του Πόυντερ

< Μια επίσκεψη στο Ασκληπιό >.



 Στο ίδιο πλαίσιο κινούνται και τα έργα του < Ανδρομέδα > , < Διαδούμενη >  και  
< Η Σπηλιά των Νυμφών της Θυέλλας >. Ένα άλλο « ερωτικό» του Πόυντερ
είναι < Νεαρό κορίτσι ταΐζει τους ιερούς ίβιδες στην υπόστυλη αίθουσα στο 
Καρνάκ >.



• Η Ελένη απεικονίζεται μέσα στα κάστρα της Τροίας ενώ η πόλη 
καίγεται από τους Αχαιούς. Έτσι εξηγείται η λύπη στο πρόσωπό 
της καθώς χάρη σε εκείνη ο πόλεμος έχει προκαλέσει κακό στους 
Τρώες και τους Αχαιούς. Η μελαγχολία της αποδίδεται μέσα από 
τα χαρακτηριστικά του προσώπου της αλλά και από την γενική 
τραγικότητα του πίνακα

 ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΌΤΙ Ο 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΣ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ

ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ



 Η Enelyn de Morgan Pickering ήταν Άγγλος ζωγράφος που συσχετίστηκε 
νωρίς στην καριέρα της με την μεταγενέστερη φάση του Προ-Ραφαελίτου
Κινήματος. Οι πίνακές της ήταν παραστατικές, προβάλλοντας το γυναικείο 
σώμα μέσω της χρήσης πνευματικών, μυθολογικών και αλληγορικών θεμάτων. 
Στηρίζονται σε μια σειρά μεταφορών [ όπως το φως και το σκοτάδι, ο 
μετασχηματισμός και η δουλεία ] για να εκφράσουν αυτό που πολλοί 
μελετητές έχουν αναγνωρίσει ως πνευματικό και φεμινιστικό περιεχόμενο. 
Μποϊκοτάρει τη Βασιλική Ακαδημία και υπέγραψε την Διακήρυξη υπέρ της 
ψήφου των γυναικών το 1889. τα μετέπειτα έργα της ασχολούνται επίσης με τα 
θέματα του πολέμου από μια ειρηνική οπτική, εμπλέκοντας σε συγκρούσεις 
όπως ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Γεννήθηκε στις 30 Αυγούστου 1855 
στην οδό Grosvenor 6. Η Ντε Μόργκαν εκπαιδεύτηκε στο σπίτι. Σπούδασε 
ελληνικά, λατινικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλίκά, καθώς και κλασσική 
λογοτεχνία και μυθολογία, και επίσης εκτέθηκε σε νεαρή ηλικία σε βιβλιά
ιστορίας και επιστημονικά κείμενα. Τον Αύγουστο του 1883 συναντήθηκε με 
τον μέλλοντα γαμπρό της τον William De Morgan τον οποίο στις 5 Μαρτίου 
1887 πανρεύτικε. Ήταν ειρηνιστής και εξέφρασε την φρίκη της κατά τον 
Πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο και τον Boe War σε πάνω από δεκαπέντε πολεμικές 
ζωγραφιές. 



 . Από την στιγμή που η Ντε Μόργκαν αντιμετώπισε τον πνευματισμό, η 
προοπτική  της φαινόταν να αλλάζει και τα έργα της άρχισαν να αντανακλούν 
περισσότερες ιδέες για το σκοτάδι και τον θάνατο. Η Ντε Μόργκαν χρησιμοποιεί 
μια σειρά μοτίβων για να εκπροσωπήσει πνευματικές ιδέες. Μερικά 
παραδείγματα είναι οι αναγεννησιακοί άγγελοι, οι ουράνιες αύρες, μια 
διακριτική αντίθεση ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι και την συμβολική 
χρήση χρωμάτων. Η Ντε Μόργκαν χρησιμοποιεί πολύπλοκες αλληγορίες για να 
απεικονίσει τα κοινωνικά της σχόλια και τις πνευματικές της πεποιθήσεις. Και η  
εικονογραφία σε αυτά τα έργα αντικατοπτρίζει πολλά πνευματικά θέματα όπως 
η πρόοδος του πνεύματος. Η Έβελιν Ντε Μόργκαν πέθανε στις 2 Μαίου 1919 
στο Λονδίνο δύο χρόνια μετά το θάνατο του συζύγου της. Η ταφόπετρά τους 
φέρει την επιγραφή : « η θλίψη είναι μόνο από την σάρκα/ η ζωή του πνεύματος 
είναι η χαρά».



 Ο καλλωπισμός της Ωραίας Ελένης, στην πατρίδα της 
στην Σπάρτη. Απεικονίζει την ομορφιά της Ελένης και 
την παρουσιάζει απαλλαγμένη από όλες τις τύψεις για 
της ζωές που χάθηκαν για χάρη της.

ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΌΤΙ Ο 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΣ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ

ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ



 Γόνος της πλούσιας οικογένειας ενός κατασκευαστή αυλών είχε την 
καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και μαθήτευσε σε αρκετούς Σοφιστές, 
όπως και στον Σωκράτη. Η οικογένειά του έχασε τα χρήματά της στον 
πόλεμο και ο Ισοκράτης αντιμετώπισε το δίλημμα της διαβίωσης. Έγινε 
δικηγόρος, λογογράφος για τα δικαστήρια επί δέκα περίπου χρόνια. 
Κάποιοι από τους λόγους που έγραψε σώζονται, αν και ο ίδιος αρνείται 
πως είναι δικοί του. Επιθυμούσε απ’ ό,τι φαίνεται να γίνει ρήτορας, 
αλλά στερείτο της απαραίτητης δυνατής φωνής και της σκηνικής 
παρουσίας που απαιτείτο για αυτή την τέχνη. Έτσι, αποφάσισε να γίνει 
διδάσκαλος ρητορικής, γεγονός που του απέδωσε και φήμη και 
χρήματα. Προσέλκυσε μαθητές από όλες τις γωνιές του ελληνόφωνου 
κόσμου και πολλοί από αυτούς έγιναν σημαντικοί ηγέτες της εποχής 
του. Ο Ισοκράτης πέθανε στην ηλικία των 98 χρόνων. Σύμφωνα με την 
παράδοση αυτοκτόνησε με την μέθοδο της λιμοκτονίας, όταν άκουσε 
τα νέα για την κατάκτηση του Φιλίππου στην μάχη της Χαιρώνειας. 
Ωστόσο, κάτι τέτοιο είναι μάλλον απίθανο, αφού ήταν από εκείνους 
που ενθάρρυναν τον Φίλιππο να το πράξει.



 Πώς παρουσιάζεται η Ελένη στο κείμενο ;

Ο Ισοκράτης στην Ἑλένην θα παρουσιάσει, σύμφωνα με τις αρχές της 
εγκωμιαστικής ρητορικής της αὐξήσεως , τα θετικά γνωρίσματα της Ελένης, ενώ με 
τρόπο αποφασιστικό και προκλητικό θα αγνοήσει τα αρνητικά. Με την υποβολή της 
ειδολογικής διαφοροποίησης ανάμεσα στην ἀπολογίαν και στο ἐγκώμιον ο Ισοκράτης 
επιτυγχάνει την αγνόηση ενδεχόμενης ενοχής της ηρωίδας, βασίζοντας τη δόξα της 
Ελένης όχι στην αμφισβητούμενη φήμη του ονόματός της αλλά στα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά της. Ακολουθώντας τις αρχές συγγραφής ενός εγκωμίου ο Ισοκράτης 
θα στραφεί στον έπαινο της καταγωγής, της ομορφιάς και της δόξας της.

• Η Ελένη έχει θετικά ή αρνητικά χαρακτηριστικά ;

Όπως προαναφέραμε ο Ισοκράτης θα παρουσιάσει τα θετικά χαρακτηριστικά της 
Ελένης και θα αγνοήσει τα αρνητικά. Έτσι ο  Ισοκράτης μη αναγνωρίζοντας ενοχή 
στην ηρωίδα, εγκωμιάζει το απαράμιλλο κάλλος της, ενώ καταδεικνύει μέσα από τον 
έπαινο των ανδρών που την διεκδίκησαν, του Θησέα και του Πάρη, τη δύναμη που 
ασκεί η ομορφιά της Η αιτία του Τρωικού πολέμου και των δεινών που o πόλεμος 
επέφερε συνήθως εκτιμώνται στη λογοτεχνία ως ευθύνη της Ελένης. Ο Ισοκράτης 
προσπαθεί μέσα από την προβολή της λαμπρότητας του Τρωικού πολέμου να 
εικονογραφήσει την αξία της Ελένης καθιστώντας το πάθος.



• Ποια από αυτά είναι κοινά στην Ελένη του κειμένου του βιβλίου ; Ποία όχι ; 

Το Ελένης Εγκώμιο βασίζεται στην Ελένη του Ομήρου. Καταλαβαίνουμε , λοιπόν , 
ότι δεν υπάρχουν κοινά στοιχεία με την Ελένη του Ευριπίδη στο σχολικό μας βιβλίο. 
Καταλαβαίνουμε ότι το κείμενο του Ισοκράτη είναι βασισμένο στην Ελένη του 
Ομήρου γιατί ο συγγραφέας εκφράζει το γεγονός ότι για την Ελένη έγινε ένας 
γιγάντιος πόλεμος  ως προς την ένταση , ως προς το μήκος του χρόνου και το 
πλήθος των προετοιμασιών [ ὑπὲρ δὲ ταύτης τηλικοῦτον συνεστήσαντο πόλεμον
οὐ μόνον τῷ μεγέθει τῆς ὀργῆς ἀλλὰ καὶ τῷ μήκει τοῦ χρόνου καὶ τῷ πλήθει τῶν
παρασκευῶν ὅσος οὐδεὶς πώποτε γέγονεν.]. Το ίδιο υπάρχει και στον Όμηρο.

• Τι μπορεί να συμβολίζει το πρόσωπο της Ελένης για τον κάθε ποιητή ;

Η Ελένη είναι σύμβολο ομορφιάς, νίκης, επικράτησης, κυριαρχίας, ανταγωνισμού 
μεταξύ χωρών ήταν η αφορμή να συγκρουστούν μεγάλες δυνάμεις εκείνης της 
εποχής και να λεηλατηθούν πόλεις. Η Ελένη ήταν λάφυρο της επικράτησης της 
Ασίας ή της Ευρώπης. Ο νικητής θα αποκτούσε δύναμη και εξουσία.



 Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1881 και πέθανε στις 29 Σεπτεμβρίου 1952 στο Ρονιάκ της Γαλλίας, 
όπου υπάρχει ακόμα ο τάφος του. Ο πατέρας του Ευάγγελος ήταν αξιωματικός του στρατού. Τα 
παιδικά του χρόνια ως τα 14 του τα έζησε στη Λάρισα, Το 1897 γύρισε στην Αθήνα για τις σπουδές 
του. Φοίτησε στη Δραματική Σχολή του Βασιλικού Θεάτρου και συνεργάστηκε με την Νέα Σκηνή 
του Κωνσταντίνου Χρηστομάνου. Σπούδασε επίσης Αισθητική και Λογοτεχνία στο Παρίσι. 
Μεγάλο διάστημα της ζωής του το πέρασε στη Γαλλία. Φίλοι του εκεί ήταν ο Φρειδερίκος 
Μιστράλ και ο Ζαν Μορεάς. Από τον γάμο του με την Σαρλότ Λεκλέρ απέκτησε το 1917 μία κόρη, 
την Μαργαρίτα Σκίπη-Παννέκ. Το 1922 τιμήθηκε με το Εθνικό Αριστείο Γραμμάτων. Το 1924 
διορίστηκε διευθυντής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και το 1929 γραμματέας της. Το 1914 
παρουσίασε το θεατρικό έργο «Ξεφαντώματα». Αλλά ένας ποιητής με ψυχολογικά προβλήματα 
ονόματι Ηλίας Κουλουβάτος θεώρησε ότι το έργο ήταν προσβλητικό για το πρόσωπό του και, 
στις 4 Ιουνίου 1914, πυροβόλησε τον Σκίπη έξω από, τα γραφεία της εφημερίδας «Σκριπ», όπου 
εργαζόταν τότε ο Σκίπης, που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αρεταίειο σοβαρά τραυματισμένος. 
Παλαιότερα, ο Κουλουβάτος είχε γράψει έργο με τίτλο «Ξεφάντωμα» και θεώρησε ότι ο Σκίπης
με τα «Ξεφαντώματα» είχε στόχο να τον γελοιοποιήσει. Η δίκη του Κουλουβάτου στο 
Κακουργιοδικείο ήταν μια από τις σημαντικότερες φιλολογικού χαρακτήρα. Έγινε τον 
Φεβρουάριο του 1915 και ο δράστης αθωώθηκε λόγω ακαταλόγιστου. Το 1946 εκλέχθηκε μέλος 
της Ακαδημίας Αθηνών. Η εκλογή αυτή προκάλεσε ποικίλα σχόλια, δεδομένου ότι αντίπαλοί του 
ήταν ο Καζαντζάκης και ο Σικελιανός. Συνεργάστηκε με πολλές εφημερίδες και περιοδικά σε 
θέματα λογοτεχνικά. Την περίοδο 1904-1906 εξέδιδε μαζί με τον Άριστο Καμπάνη το φιλολογικό 
περιοδικό «Ακρίτας». Η Γαλλία τον τίμησε με το παράσημο της Λεγεώνας της Τιμής και με το 
βραβείο της Γαλλικής Ακαδημίας για την «Ανθολογία» του, γραμμένη στα γαλλικά. Η ποίησή του 
ήταν λυρική όσο και δραματική.



 Πώς παρουσιάζεται η Ελένη στο κείμενο ;

Ο ποιητής φαίνεται να θαυμάζει την Ελένη και , κατά κάποιον , τρόπο θεωρεί ότι 
άδικα κατηγορήθηκε και θυσιάστηκε στον βωμό όπως γράφει στην πρώτη 
στροφή. Την βλέπει ως βασίλισσα αλλά  χωρίς ιδιαίτερη ζωή στην Σπάρτη. Μόνο 
ένας πόλεμος θα ήταν άξιος της ομορφιάς της και για αυτό ο ποιητής θέλει έναν 
πόλεμο χωρίς τέλος για να εξυμνεί για πάντα το μεγαλείο της και πως για αυτήν 
θυσιάζονται αιώνια.

• Η Ελένη έχει θετικά ή αρνητικά χαρακτηριστικά ;

Επειδή ο ποιητής θαυμάζει την Ελένη δεν της αποδίδει χαρακτηριστικά αρνητικά 
αλλά θετικά. Θεωρεί ότι πήγε στην Τροία αλλά δεν της δίνει το χαρακτηριστικό 
της υπαίτιας του Τρωικού πολέμου. Θαυμάζει την ομορφιά της, τη θεωρεί δέσμια 
της τύχης της στη Σπάρτη και η Τροία της δίνει τη θέση που της αξίζει ως 
βασίλισσα.



 Ποια από αυτά είναι κοινά στην Ελένη του κειμένου του βιβλίου ; Ποία όχι ; 

Διαβάζοντας το ποίημα καταλαβαίνουμε ότι ο Σκίππης για να γράψει αυτό το 
ποίημα βασίστηκε στην Ελένη του Ομήρου. Οπότε δεν έχει κάποιο κοινό 
χαρακτηριστικό με την τραγωδία Ελένη του Ευριπίδη. Αυτό το καταλαβαίνουμε 
επειδή ο ποιητής θεωρεί ότι πήγε στην Τροία ενώ στον Ευριπίδη εκφράζεται το 
ακριβώς αντίθετο : ότι η Ελένη πήγε στην Αίγυπτο και όχι στην Τροία 

• Τι μπορεί να συμβολίζει το πρόσωπο της Ελένης για τον κάθε ποιητή ;

Στον Σκίπη η Ελένη εμφανίζεται σύμβολο του ελληνικού πνεύματος. Παράλληλα  

Όμως στο πρόσωπό της συμβολίζεται εμφανέστατα η απόλυτη ομορφιά μέσα 
όμως από μια καθαρή estete θεώρηση.



 Ο Ηρόδοτος γεννήθηκε στην Αλικαρνασσό (σημερινό Μπόντρουμ, Τουρκία) εξ ου 
αποκαλούμενος "ο Αλικαρνασσεύς". Προερχόταν από εύπορη και φιλομαθή οικογένεια και 
ανατράφηκε σ' ένα περιβάλλον σεβασμού του Ομήρου και παλαιών θρύλων. Ο πατέρας του 
λεγόταν Λύξης, η μητέρα του Δρυώ ή Ροιώ, και ο αδελφός του Θεόδωρος. Όταν στην πατρίδα του 
την Αλικαρνασσό ήταν τύραννος ο Λύγδαμης, γιος ή εγγονός της Αρτεμισίας, ο Ηρόδοτος σε 
νεαρή ηλικία τότε, ασχολούμενος με τα πολιτικά πήρε μέρος στην αποτυχημένη συνωμοσία για 
την ανατροπή του, με αποτέλεσμα να εξοριστεί το 468 ή το 467 π.Χ. μαζί με την οικογένειά του 
στη Σάμο. Από τη Σάμο γύρισε στην Αλικαρνασσό μετά την ανατροπή του Λύγδαμη το 455 π.Χ., 
αλλά μετά από λίγο υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει και αυτός την πατρίδα του. Από τότε άρχισε ως 
περιηγητής και εξερευνητής, πιθανόν στα χρόνια 455-443 π.Χ. να επισκέπτεται, «θεωρίας ένεκεν», 
προκειμένου να μελετήσει διάφορα μέρη του τότε γνωστού κόσμου, μεταξύ άλλων τη χώρα των 
Κόλχων μέχρι τη Σκυθία, το εσωτερικό της Μικράς Ασίας και τον Πόντο μέχρι την Κριμαία, την 
Κύπρο και τις περιοχές της Συρίας, τη Βαβυλωνία, την Αίγυπτο, την οποία και ονομάζει "δώρο του 
Νείλου", την Κυρηναϊκή και βεβαίως όλη την Ελλάδα στην οποία και περιγράφει ένα παραλίμνιο 
οικισμό στη Μακεδονία. Έμεινε αρκετά χρόνια στην Αθήνα, όπου συνδέθηκε φιλικά με τους 
μεγάλους άνδρες της εποχής εκείνης, τον Περικλή και το Σοφοκλή. Μαζί με τον Πρωταγόρα 
ίδρυσαν περί το 443 την αποικία των Θουρίων στην κάτω Ιταλία. Στην αποικία αυτή, που ιδρύθηκε 
κοντά στην κατεστραμμένη Σύβαρι, ο Ηρόδοτος πέρασε τα περισσότερα χρόνια της υπόλοιπης 
ζωής του, γι' αυτό και επονομάστηκε από μερικούς Λατίνους "Θούριος". Για τα τελευταία χρόνια 
της ζωής του υπάρχουν ελάχιστες πληροφορίες.



 Πώς παρουσιάζεται η Ελένη στο κείμενο ;

Ο Ηρόδοτος παρουσιάζει την Ελένη ως την Ελένη που δεν πήγε ποτέ στην Τροία 
αλλά πήγε στην Αίγυπτο. Ωστόσο την παρουσιάζει ως υπαίτια του Τρωικού 
πολέμου διότι θεωρεί ότι αυτό που έγινε ήταν τόσο μεγάλο που δεν μπορούσε να 
μείνει ατιμώρητο. Ακόμη , την κατηγορεί έμμεσα ότι αν πήγαινε στην Τροία θα 
έβαζε σε κίνδυνο την πόλη αλλά και τις ζωές των ανθρώπων που κατοικούσαν εκεί

• Η Ελένη έχει θετικά ή αρνητικά χαρακτηριστικά ;  

Στην Ελένη αποδίδονται αρνητικά χαρακτηριστικά καθώς γράφει [ ὥστε τοῖς
σφετέροις σώμασι καὶ τοῖς τέκνοις καὶ τῇ πόλει κινδυνεύειν /  ἵνα αὐτὸς καὶ οἱ
ὑπήκοοι αὐτοῦ ἀπαλλαγεῖεν τῶν παρόντων κακῶν / ὡς τῶν μεγάλων ἀδικημάτων
μεγάλαι εἰσὶ καὶ αἱ τιμωρίαι παρὰ τῶν θεῶν. ]. Δεν αναφέρεται στην ομορφιά της 
που καθηλώνει τους ανθρώπους αλλά στην αρνητική επιρροή που έχουν οι 
πράξεις της και ιδιαίτερα το γεγονός ότι έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή αθώων πολιτών.



 Ποια από αυτά είναι κοινά στην Ελένη του κειμένου του βιβλίου ; Ποία όχι ; 

Σε αυτό το κείμενο σε αντίθεση με τα υπόλοιπα υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά 
καθώς  ο ποιητής φαίνεται ότι πείστηκε από τους Αιγύπτιους ιερείς για την 
παρουσία της Ελένης στην Αίγυπτο και όχι στην Τροία. Επομένως , ο Ηρόδοτος 
εμπνεύστηκε από την Ελένη του Ευριπίδη. Δεν διστάζει όμως να την κατηγορήσει 
εκτός των άλλων και  ως υπαίτια του Τρωικού πολέμου αν ήταν στα αλήθεια εκεί. 
Ωστόσο όμως παρατηρούνται και διαφορές. Ο Ηρόδοτος θεωρεί την Ελένη 
υπαίτια του πολέμου αλλά στην Ελένη του Ευριπίδη ποτέ δεν παρουσιάστηκε 
τέτοιο θέμα.

• Τι μπορεί να συμβολίζει το πρόσωπο της Ελένης για τον κάθε ποιητή ;

Στο κείμενο αυτό η Ελένη δεν υπάρχει στην Τροία γιατί κανένας δεν θα έβαζε σε 
κίνδυνο την πατρίδα του για τον έρωτα της Ελένης και του Πάρη. Η Ελένη είναι 
απλώς μία αφορμή για να καταστρέψουν οι θεοί τους ανθρώπους λόγω των 
αδικημάτων τους. Οι θεοί αποφασίζουν.  


