
    Η «Ελένη» ήταν κατ’ εμέ μια πολύ ξεχωριστή τραγωδία τόσο από σεναριακής 
απόψεως, όσο και ως προς τα μηνύματα που θέλει να περάσει. Παρόλα αυτά, θα 
ήθελα να εστιάσω κυρίως στα ιδεώδη που προβάλει το έργο, καθώς αυτά ήταν που με 
συνεπήραν περισσότερο.

    Κατ’ αρχήν, ειδική μνεία πρέπει να κάνουμε στη ριζοσπαστικότητα του Ευριπίδη. 
Δεν ήταν λίγες οι φορές χαρακτηρίστηκε «θρασύς» από μελετητές, καθώς τόλμησε σε
έναν αιώνα αρκετά συντηρητικό, να προβάλει αντιλήψεις ανήκουστες για την εποχή. 
Στην τραγωδία, η Ελένη από κακός χαρακτήρας άξιος διασυρμού παρουσιάζεται ως 
θύμα με κύριο υπεύθυνο για τα δεινά της τους θεούς. Ο Ευριπίδης δε θα διστάσει να 
καταρρίψει την έννοια της μαντείας, ακόμα και να παρουσιάσει τον μέγα στρατηγό 
Μενέλαο ρακένδυτο και πολλές φορές αρκετά αφελή.

    Εν συνεχεία, ο Ευριπίδης μπορεί να χρησιμοποιεί πληθώρα τραγικών ειρωνειών 
στο έργο, αλλά αποτελεί και μια ειρωνεία από μόνος του. Αφού, λοιπόν, οι μελετητές 
τον θεωρούν μισογύνη και φαλλοκράτη, πώς γίνεται να αναγνωρίζει στην Ελένη –μια 
γυναίκα- τέτοια ευφυΐα; Η απάντηση είναι απλή: σκέψη έξω από το πλαίσιο. 
Κατάλαβε πως η γυναικεία φύση κρύβει τεράστια εξυπνάδα, πανουργία και λογική. 
Με λίγα λόγια, ο Ευριπίδης έβλεπε πολύ μπροστά για την εποχή του και ευθαρσώς 
εξίσωσε τη γυναίκα με τον άνδρα πριν τη χριστιανική διδασκαλία και πριν τα 
δικαιώματα του ανθρώπου.

    Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, είναι το καθαρά αντιπολεμικό μήνυμα του 
έργου. Σε μια εποχή που οι πόλεμοι ήταν συχνοί, σε μια κοινωνία που οι άνθρωποι 
είχαν κουραστεί από τον πόλεμο και επιζητούσαν μανιωδώς την πολυπόθητη ειρήνη, 
ο Ευριπίδης δε χάνει ευκαιρία να αναδείξει τα δεινά του πολέμου και τις ποικίλες 
αρετές της ειρήνης. Τη στιγμή, λοιπόν, που ο πόλεμος συνδεόταν με δόξα και 
υστεροφημία, ο Ευριπίδης τη συνδέει με νεκρούς απώλεια και θλίψη ονομάζοντάς τον
παραλογισμό.

   Εν κατακλείδι, πιστεύω πως υπάρχουν πολλά ακόμα για να αναφέρει κανείς για 
αυτό το έργο, όπως για παράδειγμα τη διαφορά μεταξύ «φαίνεσθαι και είναι» μόνο 
που πια θα μιλούσαμε για διατριβή και όχι για εργασία. Η «Ελένη» αποτελεί για 
εμένα έναν τεράστιο πολιτιστικό και ιδεολογικό θησαυρό κρυμμένο μεταξύ των 
λέξεων και, αν ερμηνευτεί σωστά, μπορεί να προσφέρει στον αναγνώστη όποιας 
ηλικίας και αν είναι τεράστια διδάγματα για θέματα που συνεχίζουν να είναι επίκαιρα 
ακόμη και στις μέρες μας. 
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