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Φίλιππος Μανδηλαράς

ΕΛΕΝΗ

το τίμημα της ομορφιάς

Εικονογράφηση

Ναταλία Καπατσούλια
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ΤΑ ΠΡΌΣΩΠΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΊΑΣ

Ελένη: Κόρη της Λήδας και του Δία, φημισμένη για
την ομορφιά της αλλά και για τον Τρωικό Πόλεμο
που άθελά της προκάλεσε, όταν την έκλεψε
ο Πάρης με τη βοήθεια της Αφροδίτης.

Μενέλαος: Γιος του Ατρέα και αδερφός του Αγαμέμνονα.
Ήταν αυτός που επέλεξε η Ελένη για σύζυγό της ανάμεσα
σε όλους τους Αχαιούς κι αυτός που ξεσήκωσε αργότερα
τους Αχαιούς για να εκστρατεύσουν στην Τροία με σκοπό
να την πάρουν πίσω. Δεν ήξερε όμως πως η πραγματική
Ελένη βρισκόταν αλλού και τον περίμενε να γυρίσει.

Θεοκλύμενος: Γιος του Πρωτέα, βασιλιά της Αιγύπτου.
Βασιλιάς κι αυτός μετά τον θάνατο του πατέρα του,
ήθελε να κάνει γυναίκα του την Ελένη, αλλά υπολόγιζε
δίχως την αφοσίωση της Ελένης στον Μενέλαο και
δίχως την αγάπη του Μενέλαου για την Ελένη.
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Αυτή είναι η ιστορία της Ελένης, της πιο
όμορφης γυναίκας στον κόσμο, που διάλεξε
τον ήπιο Μενέλαο για σύζυγό της, αλλά ένα
παιχνίδι της μοίρας κι η αλαζονεία των θεών
την έκαναν πρώτα έπαθλο σ’ έναν αχρείαστο
διαγωνισμό ομορφιάς και στη συνέχεια
το πιο μισητό πρόσωπο ανάμεσα στους
Αχαιούς και στους Τρώες, επειδή, τάχα,
πολεμούσαν για τα ωραία της μάτια.
Εκείνη όμως βρισκόταν πολύ μακριά,
στην αυλή του βασιλιά της Αιγύπτου,
περιμένοντας νέα του Μενέλαου, που
πολεμούσε στην Τροία για εκείνη,
χωρίς εκείνη…
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Ζούσε κάποτε στη Σπάρτη μια όμορφη γυναίκα που τη λέγαν Λήδα.
Μια μέρα που κολυμπούσε στα νερά του ποταμού, την είδε ο Δίας και την
ερωτεύτηκε. Για να την πλησιάσει, ζήτησε τη συμβουλή της Αφροδίτης.
«Σε κύκνο λευκό θα μεταμορφωθείς κι εγώ σε αετό που θα σε κυνηγά» του
είπε η θεά. «Θα δει η Λήδα τον όμορφο κύκνο που κινδυνεύει και θ’ ανοίξει
την αγκαλιά της για να σε προστατέψει. Μόνο έτσι θα μπορέσεις να κάνεις
παιδιά μαζί της!»
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