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ΕΥΡΙΠΙΔΗ  

Η Ελένη του Ευριπίδη, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα 

έργα της αρχαιότητας, το οποίο μεταδίδει μηνύματα και ιδέες αρκετά έως 

υπερβολικά καινοτόμες για την εποχή του. Από το μάθημα της Ελένης ήταν 

αρκετά αυτά που με εξέπληξαν και με έκαναν να εκτιμήσω περισσότερο τόσο 

τον Ευριπίδη όσο και τους αρχαίους προγόνους μου. Πρώτα από όλα ο 

αντιπολεμικός χαρακτήρας που υιοθετεί ο Ευριπίδης και προσπαθεί να περάσει 

στους θεατές στο μεγαλύτερο μέρος του έργου. Είναι σχεδόν απίστευτο το 

γεγονός ότι κάποιος τον 5
ο
 αι. π.Χ. , σε μια κοινωνία που ο πόλεμος 

αποτελούσε την μόνη λύση των διαφορών, υποστηρίζει ότι ο πόλεμος γίνεται 

για έναν ≪ίσκιο≫ και ότι στην ουσία δεν υπάρχει νικητής, καθώς οι 

καταστροφές είναι ανυπόφορες τόσο για τους ηττημένους όσο και για τους 

νικητές της ένοπλης σύγκρουσης. Αξιοσημείωτο, επίσης, είναι το γεγονός ότι, 

παρόλο που ο Ευριπίδης ήταν μισογύνης και ζούσε σε μια κοινωνία που οι 

γυναίκες χρησίμευαν μόνο στην αναπαραγωγή, τονίζει ιδιαίτερα την εξυπνάδα, 

την πονηριά, την διπλωματικότητα αλλά και την ανωτερότητά τους σε πολλά 

θέματα. Εκτός από τον προοδευτικό και καινοτόμο χαρακτήρα του Ευριπίδη, 

από την Ελένη άντλησα ενδιαφέροντα και συντριπτικά, για εμένα, στοιχεία για 

τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Αρχικά, αξιοθαύμαστο είναι το γεγονός ότι οι 

αρχαίοι θεωρούσαν ότι η εκτόνωση του συναισθήματος  συμβάλλει στην 

καλύτερη σωματική και πνευματική αποδοτικότητα των ανθρώπων, για αυτό 

έδιναν μεγάλη βαρύτητα στα θέατρα και στις αρένες που ήταν χώροι 



εκτόνωσης του συναισθήματος. Σήμερα  αυτό μας είναι γνωστό μέσα από 

έρευνες που κάνουν οι διάφοροι ψυχολόγοι. Είναι πραγματικά αδιανόητο το 

πώς οι αρχαίοι γνώριζαν πράγματα για την ψυχολογία χιλιάδες χρόνια πριν από 

το σήμερα, που αυτές τις γνώσεις τις αποκτήσαμε με την βοήθεια της 

επιστήμης. Αξιοπερίεργο είναι επίσης το ότι οι αρχαίοι μπορούσαν να 

εξηγήσουν ό,τι  συνέβαινε γύρω τους με την μυθολογία, όπως για παράδειγμα 

ο μύθος της Περσεφόνης που εξηγούσε της εποχές. Ακόμη, μέσα από την 

Ελένη γνώρισα διάφορα γνωμικά των αρχαίων που έχουν περάσει στην 

χριστιανική θρησκεία, όπως το ≪ η χάρη θέλει αντίχαρη ≫ που στην 

χριστιανική θρησκεία έχει ≪ μεταφραστεί ≫ ως τάμα. Γενικά από την Ελένη, 

όμως, αυτό που χαράχθηκε στο μυαλό μου , και πάνω σε αυτό στηρίζεται όλο 

το έργο του Ευριπίδη είναι το να ≪ μην κρίνω ένα βιβλίο από το εξώφυλλο ≫, 

δηλαδή να μην κρίνω τα πράγματα μόνο με ό,τι βλέπουν τα μάτια μου, άλλα 

να αναζητώ πίσω από τα επιφανειακά, για να βρω την λύση( αντίθεση 

φαίνεσθαι-είναι).                                                                                                       

 


