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Ἡξόδνηνο, Ἱζηνξίε 2.120 (δηαζθεπή) 

Η Ειέλε θαη ε θαηαζηξνθή ηεο Τξνίαο 

Ο Ηξόδνηνο, πξνζπαζώληαο λα εξκελεύζεη ηελ αληηπαιόηεηα Αζίαο θαη Επξώπεο πνπ 
νδήγεζε ζηνπο Πεξζηθνύο πνιέκνπο, αλαθέξεη ηελ εθδνρή όηη απηή μεθίλεζε από αξπαγέο 
γπλαηθώλ. Ο Πάξεο νδήγεζε ηελ Ειέλε ζηελ Τξνία βέβαηνο πσο δελ επξόθεηην λα ηηκσξεζεί 
εμαηηίαο ηεο παιαηόηεξεο αξπαγήο ηεο Μήδεηαο από ηνπο Έιιελεο. Όηαλ απηνί απαίηεζαλ ηελ 
επηζηξνθή ηεο, ζύκθσλα κε ηελ εθδνρή Αηγύπηησλ ηεξέσλ πνπ παξαηίζεηαη ζην δεύηεξν βηβιίν 
ηεο Ἱστορίης, νη Τξώεο ηζρπξίζηεθαλ όηη δε βξηζθόηαλ ζηα ρέξηα ηνπο, θαη επαθνινύζεζε ν 
Τξσηθόο πόιεκνο. Η θαηαζηξνθή ηεο Τξνίαο παξνπζηάδεηαη από ηνλ ηζηνξηθό σο ζετθή 
βνύιεζε, θαζώο ην θεῖον ζέιεζε λα θαηαζηήζεη θαλεξό όηη ηα ζνβαξά ακαξηήκαηα (όπσο ε 
αγλσκνζύλε ηνπ Πάξε πξνο ηνλ Μελέιαν πνπ ηνλ θηινμελνύζε) επηζύξνπλ νιέζξηεο 
ζπλέπεηεο γηα απηνύο πνπ ηα δηαπξάηηνπλ. 

 

Εἰ ἐλ Ἰιίῳ Ἑιέλε ἦλ, ἀπέδνλην ἄλ αὐηὴλ ηνῖο Ἕιιεζηλ νἱ Τξεο, ἑθόληνο 

γε ἤ ἄθνληνο Ἀιεμάλδξνπ. Οὐ γὰξ δὴ νὕησ γε θξελνβιαβὴο ἦλ ὁ Πξίακνο 

νὐδὲ νἱ ἄιινη Τξεο, ὥζηε ηνῖο ζθεηέξνηο ζώκαζη θαὶ ηνῖο ηέθλνηο θαὶ ηῇ 

πόιεη θηλδπλεύεηλ ἐβνύινλην, ὅπσο Ἀιέμαλδξνο Ἑιέλῃ ζπλνηθῇ. Εἰ δέ ηνη 

θαὶ ἐλ ηνῖο πξώηνηο ρξόλνηο ηαῦηα ἐγίγλσζθνλ, ἐπεὶ πνιινὶ κὲλ ηλ ἄιισλ 

Τξώσλ, κάιηζηα δὲ νἱ αὑηνῦ πἱεῖο, ὁπόηε ζπκκίζγνηελ ηνῖο Ἕιιεζηλ, 

ἀπώιιπλην, Πξίακνο, εἰ θαὶ αὐηὸο Ἑιέλῃ ζπλῴθεη, ἀπέδσθελ ἄλ αὐηὴλ 

Μελειάῳ, ἵλα αὐηὸο θαὶ νἱ ὑπήθννη αὐηνῦ ἀπαιιαγεῖελ ηλ παξόλησλ 

θαθλ. Ἀιι’ νὐ γὰξ εἶρνλ Ἑιέλελ ἀπνδνῦλαη νὐδὲ ιέγνπζηλ αὐηνῖο ηὴλ 

ἀιήζεηαλ ἐπίζηεπνλ νἱ Ἕιιελεο, ὡο κὲλ ἐγὼ γλώκελ ἀπνθαίλνκαη, ηνῦ 

δαηκνλίνπ παξαζθεπάδνληνο ὅπσο παλσιεζξίᾳ ἀπνιόκελνη θαηαθαλὲο 

ηνῦην ηνῖο ἀλζξώπνηο πνηήζσζη, ὡο ηλ κεγάισλ ἀδηθεκάησλ κεγάιαη 

εἰζὶ θαὶ αἱ ηηκσξίαη παξὰ ηλ ζελ. 
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ΜΕΣΑΦΡΑΗ 
Εἰ    Ἑιέλε         ἦλ          ἐλ   Ἰιίῳ, 
Αλ  ε Ειέλε  βξηζθόηαλ  ζηελ Τξνία, 

 
νἱ  Σξῶεο    ἀπέδνλην ἄλ    αὐηὴλ   ηνῖο  Ἕιιεζηλ,       
νη   Τξώεο   ζα έδηλαλ πίζσ   απηή    ζηνπο Έιιελεο,     
     
ἑθόληνο            γε      ἤ           ἄθνληνο       Ἀιεμάλδξνπ. 
κε ηε ζέιεζε βέβαηα   ή   ρσξίο ηε ζέιεζε ηνπ Αιέμαλδξνπ. 

 
Πξίακνο   γὰξ       δὴ     νὐθ   ἦλ       γε      νὕηω  θξελνβιαβήο  νὐδὲ  νἱ ἄιινη  Σξῶεο, 
Γηαηί ν Πξίακνο   βέβαηα  δελ  ήηαλ ζίγνπξα  ηόζν     παξάθξνλαο    νύηε   νη άιινη   Τξώεο, 

 
ὥζηε  ἐβνύινλην        θηλδπλεύεηλ          ηνῖο ζθεηέξνηο ζώκαζη  
ώζηε    λα ζέινπλ  λα βάδνπλ ζε θίλδπλν   ηα     δηθά ηνπο  ζώκαηα    
 
θαὶ  ηνῖο   ηέθλνηο     θαὶ  ηῇ    πόιεη, 
θαη   ηα   παηδηά ηνπο  θαη ηελ πόιε ηνπο, 
 
ὅπωο  ζπλνηθῇ   Ἀιέμαλδξνο        Ἑιέλῃ. 
γηα λα    δεη καδί   ν Αιέμαλδξνο  κε ηελ Ειέλε. 
 
Εἰ   δὲ  ηνη      θαὶ      ἐγίγλωζθνλ ηαῦηα   ἐλ ηνῖο πξώηνηο ρξόλνηο, 
Κη αλ βέβαηα αθόκε   είραλ απηή ηε γλώκε     ζηα      πξώηα    ρξόληα, 
 
ἐπεὶ πνιινὶ κὲλ    ηῶλ     ἄιιωλ Σξώωλ   κάιηζηα δὲ   νἱ   πἱεῖο  αὑηνῦ  ἀπώιιπλην 
όηαλ  πνιινί        από ηνπο άιινπο  Τξώεο    θαη θπξίσο    ηα παηδηά    ηνπ    ζθνηώλνληαλ, 
 
ὁπόηε    ζπκκίζγνηελ    ηνῖο Ἕιιεζηλ,  
όπνηε    ζπγθξνύνληαλ  κε ηνπο Έιιελεο, 
 
Πξίακνο    ἀπέδωθελ ἄλ  αὐηὴλ    Μελειάῳ, 
ν Πξίακνο  ζα έδηλε πίζσ   απηήλ  ζην Μελέιαν, 

 
εἰ θαὶ            αὐηὸο      ζπλώθεη         Ειέλε,  
αθόκε θη αλ  ν ίδηνο ζπγθαηνηθνύζε κε ηελ Ειέλε, 

 
ἵλα   ἀπαιιαγεῖελ     ηῶλ  παξόληωλ    θαθῶλ    αὐηὸο  θαὶ  νἱ  ὑπήθννη  αὐηνῦ. 
γηα   λα απαιιαγνύλ  από ηηο παξνύζεο ζπκθνξέο ν ίδηνο  θαη   νη  ππήθννί      ηνπ. 

 
Ἀιι’  γὰξ   νὐθ  εἶρνλ    Ἑιέλελ              ἀπνδνῦλαη 
Αιιά  γηαηί   δελ  είραλ  ηελ Ειέλε  ώζηε λα ηελ επηζηξέςνπλ 
 
νὐδὲ  νἱ Ἕιιελεο  ἐπίζηεπνλ  αὐηνῖο,    ιέγνπζηλ   ηὴλ ἀιήζεηαλ  
νύηε    νη  Έιιελεο    πίζηεπαλ   απηνύο, αλ θαη έιεγαλ ηελ  αιήζεηα,  
 
ὡο κὲλ ἐγὼ ἀπνθαίλνκαη γλώκελ, 
όπσο    εγώ               πηζηεύσ, 

 
παξαζθεπάδνληνο    ηνῦ δαηκνλίνπ  
επεηδή   κεραλεπόηαλ    ν       ζεόο      
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ὅπωο   πνηήζωζη       ἀπνιόκελνη         παλωιεζξίᾳ   
γηα   λα    θάλνπλ    κε ηελ νινθιεξσηηθή ηνπο θαηαζηξνθή   
 
θαηαθαλὲο  ηνῖο ἀλζξώπνηο   ηνῦην, 
νινθάλεξν  ζηνπο αλζξώπνπο  απηό, 
 
ὡο               ηῶλ   κεγάιωλ ἀδηθεκάηωλ  
όηη  δειαδή  γηα  ηα κεγάια     αδηθήκαηα     
        
κεγάιαη  εἰζὶ  θαὶ   αἱ ηηκωξίαη  παξὰ ηῶλ ζεῶλ. 
κεγάιεο  είλαη  θαη    νη  ηηκσξίεο   από  ηνπο  ζενύο. 

 
 

 

Εξκελεπηηθά ζρόιηα 

Εἰ ἐλ Ἰιίῳ Ἑιέλε ἦλ, ἀπέδνλην ἂλ αὐηὴλ ηνῖο Ἕιιεζηλ νἱ Σξῶεο, ἑθόληνο γε ἢ 

ἄθνληνο Ἀιεμάλδξνπ:  

Ο Ηξόδνηνο ζπλεζίδεη λα εθζέηεη θαη ηε δηθή ηνπ θξίζε γηα ηελ αιήζεηα ή όρη ησλ δηεγήζεσλ 

πνπ παξαζέηεη. Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δειώλεη όηη πείζηεθε από ηνπο Αηγύπηηνπο 

ηεξείο γηα ηελ παξνπζία ηεο Ειέλεο ζηελ Αίγππην θαη όρη ζηελ Τξνία θαη δηθαηνινγεί απηή 

ηελ εθηίκεζή ηνπ. Σύκθσλα κε κηα άιιε εθδνρή, απηή ησλ Πεξζώλ, νη Τξώεο δελ 

αξλήζεθαλ όηη είραλ ζηα ρέξηα ηνπο ηελ Ειέλε, ππνζηήξημαλ όκσο όηη δελ ήηαλ 

ππνρξεσκέλνη λα ηελ επηζηξέςνπλ, αθνύ θαη νη Έιιελεο δελ ππέζηεζαλ θακία ζπλέπεηα γηα 

ηελ αξπαγή ηεο Μήδεηαο. 

 

Εξωηήζεηο θαηαλόεζεο 

1. Πώο ηεθκεξηώλεη ν Ηξόδνηνο ηελ άπνςε όηη ε Ειέλε δε βξηζθόηαλ ζηελ Τξνία; 

2. Πνπ απνδίδεη ν Ηξόδνηνο ηελ αδπλακία ησλ Τξώσλ λα πείζνπλ ηνπο Έιιελεο όηη ε Ειέλε 

δε βξηζθόηαλ ζηα ρέξηα ηνπο; 

3. Με πνην θίλεηξν παξεκβαίλεη ην ζεῖνλ ζηε δηακάρε Ειιήλσλ θαη Τξώσλ ζύκθσλα κε ηνλ 

Ηξόδνην; 
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