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1      

ΙΝΤΕΡΜΕΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

(Βασιλέας Πρίαμος μὲ δυό του συνβουλατόρους καὶ μὲ τοὺς  

δούλους του). 

                                             ΒΑΣΙΛΕΑΣ 

Μεσῖταις μοῦ ’πα κ’ ἤρθασι ’ς τὴν ἐδική μας χώρα 

ἀποὺ τὴν Μακεδόνια, εἶναι λιγάκι ὥρα· 

δὲ ξεύρω ἴντα θέλουσι, μὰ ἔν τση ἐδεπᾶ… καὶ ἀς δοῦμε 

ἴντα ζητοῦ, καὶ ἀπόκρισι φρόνιμη νὰ τοὺς ποῦμε. 

(Τότες ἔρχεται ὁ Παλαμέτες, καὶ Οὐλύσες καὶ Μενέλαος μεσῖταις  

ζητῶντας τὴν Ἕλενα). 

  

  

5 

ΠΑΛΑΜΕΤΕΣ 

Ψηλότατέ μου βασιλειᾶ ὁποῦ τὴν Τρόγια ὁρίζεις 

καὶ μὲ τὴ φρονιμάδα σου νέκταρε τὴν ποτίζεις, 

καὶ ὅλοι παινοῦ ταῖς πρᾶξές σου, τὴν πλεῖσα καλοσύνη, 

τὸ πῶς κρατεῖς ’ς ὅλους κοινὴ κ’ ἴσα τὴ δικῃοσύνη· 

κ’ εἶσαι τὸ ξόμπλι τῆς τιμῆς, τὴν ἐντροπὴ ξωφεύγεις, 

10 τσ’ ἄτυχους νὰ τοὺς τυραννᾷς καθημερνὸ γυρεύγεις· 

ὁ βασιλειᾶς μου, ξεύρετε, τὸ πῶς μᾶς εἶχε πέψει 

μεσῖταις γιὰ τὴν Ἕλενα, ὁποῦ ’χε σιργουλέψει 

ὁ Πάρις σου καὶ ἐπῆρέν τη μ’ ὅλους τοὺς θησαυρούς τση, 

καὶ ἐντρόπιασε τὸν ἄντρα τση μαζὶ καὶ τσῆ ἐδικού τση, 

15 νὰ τὴ γιαγείρετε ἐδεκεῖ, δίκῃό ’ναι ἐτούτη ἡ χάρι, 
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ὁ Μενελάος ἄντρα τση σὰν πρῶτας νὰ τὴμ πάρῃ· 

γιατὶ ἦρθε εἰς τὴ χώρα μας καὶ ὡς νά ’τονε παιδί μας 

πιστὰ τὸν ἐδεκτήκαμε, κι’ ὅλοι οἱ ἐδικοί μας 

ἐσυνορίζουντάνε ποιὸς σπίτι νὰ τόνε πάρῃ 

20 νὰ τόνε κανισκεύουσι καὶ νὰ τοῦ κάμου χάρι· 

καὶ τοῦτος χωρὶς διάκρισι ἐθέλησε νὰ κάμῃ 

τόσο μεγάλο ἄδικο, τόση ἐντροπὴ ἀντάμη, 

νὰ πάρῃ τὴν γυναῖκάν του κι’ ὅλο τὸ θησαυρόν του, 

ὁποῦ τὸν εἶχε σπίτιν του ὡσὰν τὸν ἑαυτόν του, 
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τοῦ Μενελάω τοῦ ῥηγός· μὰ κρίνω δὲν μποροῦσι 

τ’ ἀμμάτιά σας νὰ τὸν ἐδοῦ τὰ δάκρυα νὰ κρατοῦσι. 

Πάλι καὶ δὲν τὸ κάμετε σήμερο χωρὶς ἄλλο, 

ἀντίδικό σας πόλεμο θὰ κάμουσι μεγάλο. 

  

ΒΑΣΙΛΕΑΣ 

Ἀνὲν καὶ φοβερίζῃ μας νὰ μᾶς ἐκάμῃ ἀμάχη, 

ἡ Τρόγια δὲν ἐφάνηκε ντήρησι ἀθρώπω νά ’χῃ, 

γιαὔτως τὰ λόγια παραμπρὸς μηδὲ ποσῶς μὴμ πᾶσι, 

γιατὶ ᾑ φοβέραις σας ποτὲ ταῖς γνώμαις δὲν ἀλλάσσει. 

(Τότες σιμώνει καὶ μιλεῖ μὲ τοὺς συμβούλους του κοντὰ ἀγάλια νὰ  

μὲν γροικοῦσι τὶ λέγει μὲ δαύτους, καὶ τότες πάλι γυρίζει καὶ λέγει). 

  

Τὴν Ἕλενα νὰ κάμωμε νά ’ρθῃ ἐδῶ ὀμπροστά σας,  

καὶ ἀνὲν καὶ θέλῃ νὰ συρθῇ εἰς τὰ θελήματά σας, 

35 νὰ τὴν ἐπάρετε ζημνιὸ μ’ ὅλο τὸ θησαυρό τση· 
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μὰ νά ’ρθῃ δὲν μπορεῖ ποτέ, ξεύρετε, στανικό τση. 

Ἀμέτε, πέτε τση τὸ πῶς, εἶναι τὸ θέλημά μου  

νά ’ρθῃ μὲ δίχως ἐντήρησι ὀγλήγορα ὀμπροστά μου. 

  

ΜΕΝΕΛΑΟΣ 

Παρακαλῶ σε, βασιλειᾶ, χωστὰ νὰ τσῆ μιλήσω, 

40 σὰν ἄντρα της τὸν λογισμὸν κουρφά τση νὰ γνωρίσω. 

  

ΟΥΛΥΣΕΣ 

Ψηλότατέ μου βασιλειᾶ, πολλὰ παρακαλῶ σε 

ἐτούτη τὴ θαράπαψι ὁποῦ ζητᾷ τοῦ δῶσε. 

  

ΒΑΣΙΛΕΑΣ 

Μετὰ χαρᾶς… ἔντηνε ἐδῶ! Ἕλενα, ἐπᾶ ’ρθε τώρα 

μεσῖταις καὶ ἄντρας σου μαζὶ ’ς τὴν ἐδική μας χώρα, 

45 γιὰ νὰ σὲ πάρου ἐδεκεῖ, κ’ ἔχω ἀποφασισμένα 

νὰ πάγῃς ὅπου πεθυμᾷς καὶ ὅπου σ’ ἀρέσει ἐσένα· 

καὶ ἄντρας σου θέλει μοναχὰς τὸ λέγει ν’ ἀγροικήσῃς, 

πάλιν τοῦ μόδου σου εἶσαι ἐσὺ τὸ θὲς ν’ ἀποφασίσῃς. 

  

ΕΛΕΝΑ 
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Ψηλότατέ μου βασιλειᾶ, ἐπᾶ ’μαι τσ’ ὁρισμούς σου. 

  

50 

ΒΑΣΙΛΕΑΣ 

Νὰ πάρῃ δὲν μπορεῖ τινὰς τὸ θέλεις τοῦ κορμιοῦ σου. 

(Τότες τήνε παίρνει ὁ Μενελάος παράμερα καὶ τῆς λέγει). 

  

ΜΕΝΕΛΑΟΣ 

Ἕλενα, δὲν τὸ ἐλόγιαζα τὴ χώρα σου ν’ ἀφήσῃς 

τόσα χωστά, καὶ ὡσὰ σκληρὸς κρουσάρης νὰ τὴ γδύσῃς· 

γιατὶ σὲ ἀγάπου ξεύρεις το πλειὰ παρὰ τὴ ζωή μου, 

πλειὰ ἀποὺ τὸ φῶς τῶν ἀμματιῶ καὶ πλειὰ ἀποὺ τὴ ψυχή μου· 

55 μὰ δὲν κατέχω ποιὰ ἀφορμὴ σ’ ἔκαμε κ’ ἤφηκές με, 

κ’ ἔτσι μὲ διχωστὰς αἰτιὰ τόση τροπὴ ἄξωσές με! 

καὶ ὅση τιμὴ ἐγνώρισες καὶ ἀγάπη ἀπὸ μένα, 

τόση σκληρότη καὶ ἀπονιὰ ἐγνώρισα ἀπὸ σένα! 

Καὶ μὴ λογιάσῃς βλάψιμο νά ’χῃς, γιατὶ χωστά μου 

60 ἐμίσεψες, γιατὶ καλλιὰ ἤσφαξα τὴν καρδιά μου, 

παρὰ νὰ βλάψω ὥστε νὰ ζῶ ποτὲ τὴν ὀμορφιά σου, 

μάλιος γιὰ νόμο θὰ κρατῶ τὰ λόγια τὰ δικά σου. 

Καὶ ἂν ἤσφαλες, κατέχω το δὲν ἤτονε ἀπὸ σένα, 

καὶ χωρὶς φταίσιμο ποτὲ δὲ θέλεις βρῇ κανένα. 

65 Ἐσένα μόνο πεθυμῶ, κι’ ὅλο τὸ θησαυρό μου 

ἀς πάρουσι καὶ ἀς δώσωσι τὸ φῶς τῶν ἀμματιῶ μου, 

γιατὶ μὲ δίχως σοῦ, Ἕλενα, γυρίζω τυφλωμένος, 

ξόμπλι τῆς κακορροιζικιᾶς ἐγίνηκα ὁ καϋμένος! 

Καρδιά μου, τ’ ἀμματάκιά σου ἀς δοῦσι τὰ δικά μου 
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70 πῶς δάκρυα κάνου ποταμὸ καὶ βιαίνου ὀκ τὴν καρδιά μου. 

Θυμήσου τὴν ἀγάπη μου, θυμήσου πῶς μικράκια 

ὁμάδι ἀναθραφήκαμε ’ς τοῦ πόθου τὰ κανάκια. 

Ἔλα σιμά μου, μάτιά μου, καρδιά μου Ἕλενά μου, 

δὲν τὴ ψηφῶ τὴ βασιλειὰ χωρὶς ἐσέ, κερά μου· 

75 καὶ ἀμνόγω σου ’ς τὸν οὐρανό, ’ς ἐκεῖνο ὁποῦ ὁρίζει 

τὴν κτίσι, τὸ πῶς βλάψιμο ποτὲ δὲ θὲς γνωρίζει 

ἀπὸ τοῦ λόγου μου ποσῶς, μάλιος παρὰ ποτέ μου 

θὰ σ’ ἔχω πλειὰ ἀκριβώτερη· γύρισε μίλησέ μου, 

τοῦ Μενελάω μίλησε, κάμε τὸ θέλημά μου, 

80 καὶ ὡς ἤσουνε βασίλισσα ἔλα ’ς τὴν κατοικιά μου. 

  

ΕΛΕΝΑ 

Ψηλότατέ μου βασιλειᾶ, ἀπῆτις τὴ βουλή μου 

μ’ ὁρίζεις ποιά ’ναι νὰ τῆς πῶ, νὰ στέκῃ τὸ κορμί μου 

πάντα μετά σου πεθυμᾷ, καὶ ἀνὲν καὶ πάρουσί με 

τοῦτοι στανιός μου, κάτεχε, σφαμμένη βρίσκουσί με. 

(Τότες μισεύει ἡ Ἕλενα). 
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ΒΑΣΙΛΕΑΣ 

Ἐκούσετε τὴ γνώμην της, ἀφένταις, ἴντα λέγει 

τὸ πῶς δὲ θέλει μετὰ σᾶς, πῶς θὰ σφαγῇ, καὶ κλαίγει· 

νά ’ρθῃ δὲν εἶναι ἐμπορετό, ξεύρετε, στανικό τσῆ, 

καὶ νά ’μαι ἐγὼ ὁ προδότη τση, γὴ ποῦρι ὁ θάνατό τση. 
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ΟΥΛΥΣΕΣ 

Σὰ βασιλέας φρόνιμος μπορεῖς νὰ τὸ λογιάσῃς 

90 γιὰ μιὰ γυναῖκα, ἀφέντη μου, ἔτοια ὄχθριτα μὴν πιάσῃς, 

γιατὶ μηδένας βασιλειᾶς ’ς τὸ χέριν του δὲν ἔχει 

τὴ νίκη, καὶ κανεὶς ποτὲ τὸ τέλος δὲν κατέχει· 

ἀνάμεσά σας βλέπετε τώρα μηδὲν ἀρχίσῃ 

φωτιὰ ν’ ἀξάψῃ καὶ οὐδεγεὶς μπορεῖ νὰ σᾶς τὴ σβύσῃ. 
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ΜΕΝΕΛΑΟΣ 

Ἀνὲν καὶ τούτη ἡ ἄπιστη ἔφυγε ἀπὸ σιμά μου, 

καὶ ἐπῆρέ μου τὸ θησαυρὸ χωρὶς τὸ θέλημά μου, 

’ς τοῦ λόγου της δὲ βρίσκεται τῆς κλέφτρας ἡ τιμή μου, 

μὰ ξεύρετε πῶς κατοικᾷ σὲ τοῦτο τὸ σπαθί μου, 

καὶ τοῦτο τάσσω σας τὸ πῶς ὀγλήγορα νὰ κάμῃ 

100 νὰ γδικῃωθῶ ’ς τὸ πρᾶμμά μου καὶ ’ς τὴν τιμή μου ἀντάμη. 
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