
Β' ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ – 2  η   σκηνή: στίχοι 659-840

α. στίχοι 659-772

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Να  καταγράψετε  τις  πληροφορίες  που  δίνει  η  Ελένη  στο  Μενέλαο  σχετικά  με  όσα  έχουν

προηγηθεί.

2. Να σχολιάσετε το ρόλο του αγγελιαφόρου μέσα σε μια τραγωδία. 

3. Πώς η παρουσία του αγγελιαφόρου συμβάλλει και επιδρά στην εξέλιξη της υπόθεσης; 

4. Να σχολιάσετε το περιεχόμενο της ρήσης του ειδώλου. Πώς η αναφορά στο είδωλο εξυπηρετεί

τη δραματική οικονομία; 

5. Να διερευνήσετε  τους  δραματικούς  λόγους  που επιβάλλουν την παρουσία του ειδώλου,  τη

συγκεκριμένη στιγμή, μέσα από το λόγια του αγγελιαφόρου.

6. Να αναφερθείτε στην τυπολογία μιας τυπικής αναγνώρισης.  Στη συγκεκριμένη σκηνή, ποιο

στοιχείο επιδρά καθοριστικά στην ολοκλήρωση της αναγνώρισης; 

7. Στις  τραγωδίες  την  αναγνώριση  δύο  αγαπημένων  προσώπων  ακολουθούν  συνήθως:  α)  η

εκδήλωση των συναισθημάτων αυτών που ξανασμίγουν, μαζί με αναφορές στο ρόλο της τύχης,

β) μια κίνηση προς τα πίσω, προς το παρελθόν, γ) μια κίνηση προς τα εμπρός, προς το μέλλον.

Ποιους από τους άξονες αυτούς εντοπίζουμε στη σκηνή που μελετάμε;

8. Να αναζητήσετε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η μετάβαση των ηρώων από την άγνοια στη

γνώση και να σχολιάσετε ποια συναισθήματα γεννά στους ήρωες αλλά και στους θεατές.

9. Να παρουσιάσετε τις συναισθηματικές μεταπτώσεις της Ελένης και του Μενέλαου.

10. Η  Ελένη  και  ο  Μενέλαος  ξαναβρίσκονται  ανέλπιστα  και  παρασύρονται  σε  ένα  ξέσπασμα

χαράς. Ωστόσο, οι ήρωες μας βρίσκονται σε ξένη χώρα και κινδυνεύουν κάθε στιγμή από τον

εχθρικό  βασιλιά  της.  Δικαιολογείται  η  παρατεταμένη εκδήλωση των  συναισθημάτων  και  η

αναδρομή  στις  μνήμες  του  παρελθόντος  αντί  για  την  άμεση  κατάστρωση  του  σχεδίου

απόδρασης;

11. Να δώσετε τον ορισμό του όρου τραγική ειρωνεία. Διακρίνεται στοιχεία τραγικής ειρωνείας στη

2η σκηνή του Β' Επεισοδίου;

12. Η Ελένη, μιλώντας για το παρελθόν της, αναφέρεται για μία ακόμα φορά στο ρόλο των Θεών.



Φέρνοντας στο νου μας και άλλες σχετικές αναφορές σε προηγούμενους στίχους, ας κάνουμε

κάποιες υποθέσεις για τη δράση των θεών στον κόσμο του Ευριπίδη. Διασφαλίζουν την τάξη

του δικαίου ή ενεργούν απρόβλεπτα, κινούμενοι από προσωπικά τους πάθη; 



Β' ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ – 2  η   σκηνή: στίχοι 659-840

β. στίχοι 772-840

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Ποιες προτάσεις θα έκανες για την κίνηση του Aγγελιαφόρου στο χώρο και γενικότερα για τον

τρόπο,  με  τον  οποίο  θα  υποδυθεί  ένας  ηθοποιός  αυτό  το  ρόλο;  Σκέψου  την  ηλικία,  την

κοινωνική θέση και τη συναισθηματική του κατάσταση. 

2. Ένα από τα  κατά ποιόν μέρη της τραγωδίας, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, είναι η  διάνοια.

Πρόκειται  για  τις  ιδέες  και  τις  σκέψεις  που εκφράζουν τα  πρόσωπα της  τραγωδίας  και  τα

επιχειρήματα που χρησιμοποιούν για να υποστηρίξουν τις θέσεις τους. Μελετώντας τη ρήση

του Αγγελιαφόρου, ας αναζητήσουμε σε αυτήν τη σκηνή απόψεις και προβληματισμούς που

συνθέτουν τη διάνοια. 

3. Να σχολιάσετε γιατί η παρουσία του αγγελιαφόρου, του γέροντα υπηρέτη του Μενέλαου που

πολέμησε μαζί του στην Τροία, συνιστά διευρυμένο ρόλο. 

4. Να σχολιάσετε την  ειρωνική μέθοδο  στον τρόπο με τον οποίο ο Ευριπίδης παρουσιάζει τον

Αγγελιαφόρο.

5. Δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του Ευριπίδη ως «από σκηνής φιλόσοφος»; Να αιτιολογήσετε

την απάντησή σας με βάση τα λόγια του Αγγελιαφόρου. 

6. Να συγκεντρώσετε τις αναφορές στο ρόλο των Θεών και να παρουσιάσετε τα συμπεράσματά

σας σχετικά με τις θεολογικές απόψεις του Ευριπίδη.

7. Να αναφέρετε τις  απόψεις  του γέροντα υπηρέτη σχετικά με τους Θεούς,  την τύχη και  την

ανθρώπινη μοίρα. Να σχολιάσετε τον αντίχτυπο των προβληματισμών αυτών στους Αθηναίους

θεατές του 412 π.X. 

8. Τι  μπορούμε  να  εμπιστευόμαστε,  σύμφωνα  με  τον  Aγγελιαφόρο;  Ποιος  είναι  ο  καλύτερος

τρόπος να κατευθύνουμε τη ζωή μας; Ας συζητήσουμε την πρότασή του. 

9. Να εντοπίσετε στοιχεία που μαρτυρούν την επίδραση των σοφιστών στο έργο του Ευριπίδη. 


