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ΠΙΝΔΑΡΟΣ, ΕΚΤΟΣ ΝΕΜΕΟΝΙΚΟΣ 

ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ, 

ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

  

 Στόχος της εργασίας µου είναι η µελέτη του Έκτου Νεμεόνικου του 

Πινδάρου που συνετέθη για την νίκη του Αλκιµίδα στην πάλη το 463 π.Χ. 

Η ανάλυσή µου θα εστιαστεί στην λειτουργία των εικόνων της γης και της 

θάλασσας. Οι αντληµένες από την γη και την καλλιέργεια της γης 

µεταφορές έχουν εντοπιστεί και συζητηθεί ικανοποιητικά από τους 

µελετητές. Στόχος της παρούσας εργασίας, ωστόσο, είναι να επισηµανθεί 

η σηµασία των εικόνων που αντλούνται από την θάλασσα και 

διαδέχονται τις µεταφορές της γης. Συγκεκριµένα, από το πρώτο µισό του 

ποιήµατος και µετά εισάγεται η αθλητική νίκη και ο πανηγυρισµός της 

µέσω θαλάσσιων εικόνων. Θα αναδείξω, λοιπόν, ότι στο δεύτερο µισό της 

ωδής εικόνες αντληµένες από την θάλασσα διαδέχονται αυτές που 

αντλούνται από την γη.  Ιδιαίτερα θα µας απασχολήσει ο Μελησίας, ο 

οποίος στο τέλος της ωδής παροµοιάζεται µε δελφίνι. Πρόκειται για τον 

προπονητή του αθλητή Αλκιµίδα, δηλαδή του τιµώµενου προσώπου. 

 Πριν απ’ όλα, θα παραθέσω µία µετάφραση της ωδής, στοιχείο 

απαραίτητο για την πλήρη κατανόησή της. Στην συνέχεια, θα προχωρήσω 

σε µία σύντοµη παρουσίαση και ανάλυση του ποιήµατος, ακολουθώντας 

την σειρά µε την οποία παραθέτει τα γεγονότα ο Πίνδαρος. Θέµα το οποίο 

θα µας απασχολήσει, επίσης, είναι ο µύθος της ωδής, ο οποίος σχετίζεται 

άµεσα µε το τιµώµενο πρόσωπο. Ο ποιητής δίνει ιδιαίτερη έµφαση από 

την αρχή της ωδής στο θέµα των γενεών, οι οποίες συνδέονται µε 

συγκεκριµένο τρόπο, τον οποίο θα αναλύσουµε, και µε τις εικόνες της 

γης. Θα προχωρήσω, λοιπόν, στην παρουσίαση της γενιάς των Βασσίδων, 

της γενιάς του νικητή Αλκιµίδα δηλαδή, και των αθλητικών επιτυχιών 

τους. Έπειτα, θα παρουσιάσω και θα αναλύσω τον τρόπο µε τον οποίο 

συνδέονται οι εικόνες της γης και οι εικόνες της θάλασσας. Επίσης, θα 

αναδείξω τα ποιητολογικά σχόλια που παραθέτει ο Πίνδαρος, τα οποία 

σχετίζονται άµεσα µε την γη και την θάλασσα. Επιπλέον, θα προχωρήσω 

σε έναν συσχετισµό των προσώπων που συνέβαλαν για το επιτυχηµένο 
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αποτέλεσµα της ωδής, δηλαδή του ποιητή, ο οποίος την συνέθεσε, του 

αθλητή, προς τιµήν του οποίου γράφτηκε και του προπονητή, ο οποίος 

συνέβαλε σηµαντικά στην αθλητική επιτυχία του Αλκιµίδα. Οι εικόνες 

της γης και της θάλασσας σε συνδυασµό µε τα θέµατα των γενεών θα 

συσχετιστούν στο τέλος για να δώσουν την τελική εικόνα της ωδής. 
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Νεμεόνικος 6ος 

 

 Ἓν ἀνδρῶν, ἓν θεῶν γένος∙ ἐκ μιᾶς δὲ πνέομεν  

ματρὸς ἀμφότεροι∙ διείργει δὲ πᾶσα κεκριμένα 

δύναμις, ὡς τὸ μὲν οὐδέν, ὁ δὲ 

  χάλκεος ἀσφαλὲς αἰὲν ἕδος                                                                       3 

μένει οὐρανός. ἀλλά τι προσφέρομεν ἔμπαν ἢ μέγαν  

νόον ἤτοι φύσιν ἀθανάτοις,                                                                           5 

καίπερ ἐφαμερίαν οὐκ εἰδότες οὐδὲ μετὰ νύκτας  

ἄμμε πότμος                                                                                                  6b 

 

ἅντιν’ ἔγραψε δραμεῖν ποτὶ στάθμαν.                                                       7 

τεκμαίρει {δὲ} καί νυν Ἀλκιμίδας τὸ συγγενὲς ἰδεῖν 

ἄγχι καρποφόροις ἀρούραισιν, αἵτ’ ἀμειβόμεναι 

τόκα μὲν ὦν βίον ἀνδράσιν ἐπ-                                                                    

  ηετανὸν ἐκ πεδίων ἔδοσαν,                                                                         10 

τόκα δ’ αὖτ’ ἀναπαυσάμεναι σθένος ἔμαρψαν. ἦλθέ τοι 

Νεμέας ἐξ ἐρατῶν ἀέθλων 

παῖς ἐναγώνιος, ὃς ταύ-  

  ταν μεθέπων Διόθεν αἶσαν                                                                         13 

νῦν {τε} πέφανται                                                                                           13b 

οὐκ ἄμμορος ἀμφὶ πάλᾳ κυναγέτας,                                                          14 

 

ἴχνεσιν ἐν Πραξιδάμαντος ἑὸν πόδα νέμων                                              15 

πατροπάτορος ὁμαιμίοις.  

κεῖνος γὰρ Ὀλυμπιόνικος ἐὼν Αἰακίδαις  

ἔρνεα πρῶτος <ἔνεικεν> ἀπ’ Ἀλφεοῦ,  

καὶ πεντάκις Ἰσθμοῖ στεφανωσάμενος,  
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Νεμέᾳ δὲ τρεῖς, ἔπαυσε λάθαν  v vc                                                                    20 

Σαοκλείδα’, ὃς ὑπέρτατος  

Ἁγησιμάχοι’ ὑέων γένετο. 

 

ἐπεί οἱ τρεῖς ἀεθλοφόροι πρὸς ἄκρον ἀρετᾶς  

ἦλθον, οἵ τε πόνων ἐγεύσαντο. σὺν θεοῦ δὲ τύχᾳ 

ἕτερον οὔ τινα οἶκον ἀπε-                                                                          

  φάνατο πυγμαχία <πλεόνων>                                                                             25 

ταμίαν στεφάνων μυχῷ Ἑλλάδος ἁπάσας. ἔλπομαι  

μέγα εἰπὼν σκοποῦ ἄντα τυχεῖν 

ὥτ’ ἀπὸ τόξου ἱείς∙ εὔ- 

  θυν’ ἐπὶ τοῦτον, ἄγε, Μοῖσα,                                                                               28 

οὖρον ἐπέων                                                                                                             28b 

εὐκλέα∙ παροιχομένων γὰρ ἀνέρων,                                                                   29 

 

ἀοιδαὶ καὶ λόγοι τὰ καλά σφιν ἔργ’ ἐκόμισαν∙                                                  30 

Βασσίδαισιν ἅ τ’ οὐ σπανίζει, παλαίφατος γενεά,  

ἴδια ναυστολέοντες ἐπι-  

  κώμια, Πιερίδων ἀρόταις                                                                                     32 

δυνατοὶ παρέχειν πολὺν ὕμνον ἀγερώχων ἐργμάτων  

ἕνεκεν. καὶ γὰρ ἐν ἀγαθέᾳ  

χεῖρας ἱμάντι δεθεὶς Πυθῶνι κράτησεν ἀπὸ ταύτας                                      35 

αἷμα πάτρας                                                                                                            35b 

χρυσαλακάτου ποτὲ Καλλίας ἁδών                                                                   36 

 

ἔρνεσι Λατοῦς, παρὰ Κασταλίαν τε Χαρίτων  

ἑσπέριος ὁμάδῳ φλέγεν∙ 

πόντου τε γέφυρ’ ἀκάμαντος ἐν ἀμφικτιόνων 

ταυροφόνῳ τριετηρίδι Κρεοντίδαν                                                                      40 
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τίμασε Ποσειδάνιον ἂν τέμενος∙ 

βοτάνα τέ νίν ποθ’ ἁ λέοντος  

νικάσαντ’ ἤρεφε δασκίοις 

Φλειοῦντος ὑπ’ ὠγυγίοις ὄρεσιν. 

 

πλατεῖαι πάντοθεν λογίοισιν ἐντὶ πρόσοδοι                                               45 

νᾶσον εὐκλέα τάνδε κοσμεῖν∙ ἐπεί σφιν Αἰακίδαι 

ἔπορον ἔξοχον αἶσαν ἀρε-  

  τὰς ἀποδεικνύμενοι μεγάλας,                                                                     47 

πέταται δ’ ἐπί τε χθόνα καὶ διὰ θαλάσσας τηλόθεν 

ὄνυμ’ αὐτῶν∙ καὶ ἐς Αἰθίοπας  

Μέμνονος οὐκ {ἂν} ἀπονοστή-                                                                       50 

  σαντος ἔπαλτο∙ βαρὺ δέ σφιν                                                                      50 

νεῖκος Ἀχιλεύς                                                                                                 50b 

ἔμπεσε χαμαὶ καταβαὶς ἀφ’ ἁρμάτων,                                                       51 

 

φαεννᾶς υἱὸν εὖτ’ ἐνάριξεν Ἀόος ἀκμᾷ  

ἔγχεος ζακότοιο. καὶ ταῦτα μὲν παλαιότεροι  

ὁδὸν ἀμαξιτὸν εὗρον∙ ἕπο-  

  μαι δὲ καὶ αὐτὸς ἔχων μελέταν∙                                                                54 

τὸ δὲ πὰρ ποδὶ ναὸς ἑλισσόμενον αἰεὶ κυμάτων                                      55 

λέγεται παντὶ μάλιστα δονεῖν 

θυμόν. ἑκόντι δ’ ἐγὼ νώ- 

  τῳ μεθέπων δίδυμον ἄχθος                                                                       57 

ἄγγελος ἔβαν,                                                                                                 57b 

πέμπτον ἐπὶ εἴκοσι τοῦτο γαρύων                                                              58 

 

εὖχος ἀγώνων ἄπο, τοὺς ἐνέποισιν ἱερούς 

Ἀλκίμιδα, σέ γ’ ἐπαρκέσαι                                                                          60 



9 
 

κλειτᾷ γενεᾷ—δύο μὲν Κρονίου πὰρ τεμένει,  

παῖ, σέ τ’ ἐνόσφισε καὶ Πολυτιμίδαν 

κλᾶρος προπετὴς ἄνθε’ Ὀλυμπιάδος—,  

δελφῖνι καὶ τάχος δι’ ἅλμας 

ἶσον <κ’> εἴποιμι Μελησίαν                                                                     65 

χειρῶν τε καὶ ἰσχύος ἁνίοχον.1 

  

                                                           
1 Το κείµενο, όπως και κάθε απόσπασµα που παρατίθεται στην παρούσα εργασία, 

προέρχεται από την έκδοση του Maehler, 1975 
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Μετάφραση 

 

Το ένα είναι το γένος των ανθρώπων, το άλλο των θεών ˙  

και οι δύο παίρνουμε πνοή από την ίδια μητέρα ˙  

όμως, μας διαχωρίζει η παντελώς αλλιώτικη δύναμη, καθώς το μεν  

(γένος των ανθρώπων) δεν είναι τίποτα,  

ενώ ο χάλκινος ουρανός παραμένει πάντα ασφαλής κατοικία.                3 

Αλλά, βέβαια, μοιάζουμε σε κάτι στους αθανάτους, έστω και λίγο ∙  

έχουμε κι εμείς το πνεύμα και την έμφυτη ορμή,                                         5 

αν και δεν γνωρίζουμε μέρα ή νύχτα    

προς ποια πορεία                                                                                                  6b 

 

έγραψε η μοίρα να τρέξουμε.      7 

Και τώρα ο Αλκιμίδας αποδεικνύει ότι είναι το γένος (του)  

όπως τα γόνιμα χωράφια, τα οποία, αλλάζοντας,  

κάποτε δίνουν στους ανθρώπους  

άφθονους καρπούς ζωής                                                                                      10 

και κάποτε πάλι ξεκουράζονται και μαζεύουν την δύναμή τους. Επέστρεψε,  

λοιπόν, από τους αγαπητούς άθλους της Νεμέας  

ο νέος αθλητής, ο οποίος  

ακολούθησε την θεόσταλτη μοίρα                                                                      13 

και γύρισε τώρα από την μάχη τυχερός κυνηγός,                                           14 
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ακολουθώντας τα ίχνη του παππού του Πραξιδάμαντα                               15  

που είναι συγγενής του εξ αίματος.  

Διότι εκείνος είναι Ολυμπιονίκης  

και πρώτος έφερε βλαστάρια στην γενιά του Αιακού από τον Αλφειό  

και, πέντε φορές στεφανωμένος στα Ίσθμια,  

τρεις στα Νέμεα, έσβησε την αφάνεια                                                               20 

του Σωκλείδη, ο οποίος έγινε ο πρώτος  

από τους γιους του Αγησιμάχου. 

 

Διότι έφτασαν στην υπέρτατη αρετή οι τρεις νικητές  

οι οποίοι γεύτηκαν, βέβαια, βάσανα. Και με την εύνοια του θεού  

δεν έχει αναδειχθεί κάποιος άλλος οίκος                                                       25 

σε ολόκληρη την Ελλάδα που να έχει συγκεντρώσει  

περισσότερα στεφάνια. Ελπίζω ότι ξεστόμισα μεγάλο λόγο  

και πέτυχα στόχο απέναντι σαν να έριχνα με τόξο ˙  

κατεύθυνε, Μούσα,                                                                                              28 

τον άνεμο             28b 

των επών ˙ καθώς οι άνθρωποι χάνονται,             29 

 

τα τραγούδια και οι ιστορίες διασώζουν τα λαμπρά τους έργα ˙               30 

και δεν λείπουν εκείνα (τα έργα) των Βασσίδων, γενιά φημισμένη από 

παλιά,  

που μεταφέρει μαζί της δικούς της επαίνους  

και μπορεί και δίνει στους θεράποντες των Πιερίδων                                  32 

πολυάριθμους ύμνους εμπνευσμένους από τα μεγαλόπρεπα έργα της.  
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Γιατί κάποτε ο Καλλίας, αίμα από την ίδια γενιά,                                          35 

 έδεσε τα χέρια του με σχοινί και νίκησε στην ιερή Πυθώνα, τέρποντας   36 

 

τα βλαστάρια της Λητούς της χρυσοπλόκαμης  

και φλεγόταν κατά το βράδυ 

 στην Κασταλία από το τραγούδι των Χαρίτων ˙  

και η γέφυρα του ακούραστου πόντου,  

στην γιορτή την οποία κάνουν κάθε τρία χρόνια οι κάτοικοι που θυσιάζουν   

ταύρους, τίμησε τον Κρεοντίδα                                                                              40 

στο ιερό του Ποσειδώνα ˙  

και το βοτάνι του λιονταριού  

όταν νίκησε τον κάλυψε με στεφάνι   

κάτω από τα σκοτεινά αρχέγονα βουνά του Φλειούντα. 

 

Από όλες τις πλευρές πλατείς είναι οι δρόμοι για τους λόγιους                   45                  

για να κοσμήσουν αυτό το ξακουστό νησί ˙ γιατί οι Αιακίδες  

επέδειξαν έξοχα προτερήματα  

και χάρισαν σ’ αυτούς λαμπρή τύχη,  

καθώς το όνομά τους          47 

διαδίδεται με φήμη φτερωτή στην γη και απόμακρα στην θάλασσα ˙  

και στους Αιθίοπες  

τινάχτηκε όταν δεν επέστρεψε                                                                            50 

στην πατρίδα του ο Μέμνων ˙  

βαριά μάχη έπεσε πάνω του όταν ο Αχιλλέας  
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κατέβηκε στην γη από τα άρματά (του)                                                           51 

 

και με την αιχμή του οργισμένου κονταριού σκότωσε  

τον γιο της φωτεινής αυγής. Αυτό το μονοπάτι  

το βρήκαν οι παλαιότεροι ˙ ακολουθώ  

και ο ίδιος αλλά με προσοχή ∙      54 

 αλλά, από όλα τα κύματα, αυτό που κυλά μπροστά στο καράβι       55 

λένε πως συγκινεί την καρδιά πάντα πολύ περισσότερο.  

Εγώ λοιπόν μεταφέρω διπλό φορτίο σε πρόθυμους ώμους                         57 

και ήρθα ως μαντατοφόρος                                                                                57b 

για να τραγουδήσω τούτη την εικοστή πέμπτη                                              58 

 

νίκη από τους αγώνες τους ιερούς,  

όπως λένε ˙ ο Αλκιμίδας την κέρδισε     60 

για την ξακουστή γενιά ˙ ο αιφνίδιος κλήρος,  

γιε, στον ιερό χώρο του Κρόνου 

 στέρησε από σένα και τον Πολυτιμίδα  

δύο στεφάνια της Ολυμπίας – 

θα παρομοίαζα με δελφίνι στην θάλασσα εξαιτίας της ταχύτητάς του  

τον Μελησία,       65 

ηνίοχο των χεριών και της δύναμης. 

 

 

  



14 
 

Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΩΔΗΣ 

Η ακριβής χρονολόγηση της ωδής µάς είναι άγνωστη. Υποθέσεις 

έχουν οδηγήσει τους µελετητές να τοποθετήσουν χρονολογικά την ωδή 

πριν το 465 π.Χ.2 Εντάσσεται στις Αιγινιτικές ωδές του Πινδάρου, από τις 

οποίες, όµως, διαφέρει καθώς είναι αφιερωµένη, όχι σε έναν νικητή, αλλά 

σε πέντε γενιές της οικογένειας των Βασσίδων. Η αφορµή, σαφώς, για να 

γραφτεί η ωδή είναι η νίκη ενός αθλητή από την γενιά των Βασσίδων, του 

Αλκιµίδα. Όµως, στόχος είναι να υµνήσει συνολικά πέντε γενιές της 

οικογένειας υµνώντας την νέα νίκη αλλά και αυτές του παρελθόντος. 

Ο Πίνδαρος, λοιπόν, ξεκινάει την ωδή του αναφερόµενος στην 

γενιά των θεών και των ανθρώπων, οι οποίες προέρχονται από µία κοινή 

Μητέρα, την Γη3. Ήδη από την αρχή του ποιήµατος δίνεται έµφαση στο 

θέµα των γενεών, µε το οποίο θα ασχοληθεί εκτενώς ο οµιλητής στην 

συνέχεια. Προβαίνει, λοιπόν, σε µία σύγκριση των δύο γενεών 

αναφέροντας ως κοινό στοιχείο θεών και ανθρώπων, εκτός από την 

προέλευση, νόον και φύσιν (στίχος 5). Οι θεοί αποτελούν τα «ευνοηµένα» 

παιδιά της Γης που έχουν µία σίγουρη κατοικία, ενώ οι άνθρωποι 

περιφέρονται σε µέρος αβέβαιο4. Επιπλέον, όπως τονίζει ο Πίνδαρος, οι 

άνθρωποι αγνοούν µέρα και νύχτα το µονοπάτι που έχει ορίσει η µοίρα γι’ 

αυτούς (στίχοι 6-7). Η εναλλαγή ηµέρας και νύχτας συµβολίζει την 

εφήµερη φύση του ανθρώπου και τονίζει την αντίθεσή τους µε τους 

θεούς5.  Η πρώτη στροφή της ωδής κινείται στον χώρο του «µεταφυσικού», 

στοιχείο το οποίο εξαφανίζεται µε την αναφορά του ονόµατος του 

Αλκιµίδα, του Νεµεονίκη ο οποίος υπήρξε η αφορµή σύνθεσης της ωδής. 

Ο τρόπος µε τον οποίον ο Πίνδαρος ξεκινάει τον Έκτο Νεμεόνικο 

είναι τυπικός και συναντάται και σε άλλες ωδές του ποιητή6. Αρχίζει µε 

στοιχεία που αφορούν συνολικά θεούς και ανθρώπους ∙ και οι δύο γενιές 

προέρχονται από µία κοινή Μητέρα, την Γη. Έπειτα, αναφέρεται σε ένα 

συγκεκριµένο άτοµο, τον Αλκιµίδα, ο οποίος επιβεβαιώνει τα όσα είπε 

                                                           
2  Βλ Gerber,1999, σελ 34-36 
3 Ο ρόλος της Γαίας ως µητέρας των θεών περιγράφεται στον Ησίοδο, Θεογονία, 106 
4 Bury,1980, σελ 99 
5 Race, 1997, σελ. 15  
6 Gerber, 1999,  σελ. 42 

Το ίδιο µοτίβο χρησιµοποιεί ο Πίνδαρος και στον Έβδομο Νεμεόνικο.  

Βλ. Gerber, 1999,  σελ 42 
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πριν σε γενικότερο πλαίσιο. Χρησιµοποιώντας, δηλαδή, ένα συγκεκριµένο 

παράδειγµα, επικυρώνει την αλήθεια των λεγοµένων του.  

 Από το γενικό (άνθρωποι), λοιπόν, περνάει στο ειδικό (Αλκιµίδας), 

γεγονός το οποίο σηµατοδοτείται µε το επίρρηµα τοι (στίχος 11)7. Οι 

µεταφορές που αντλούνται από τις εικόνες της γης χρησιµοποιούνται και 

στην αναφορά στην γενιά του Αλκιµίδα8. Αξίζει στο σηµείο αυτό να 

αναφέρουµε ότι αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο της ποιητικής του 

Πινδάρου η συχνή χρήση µεταφορών. Στο έργο του υπάρχουν 

εκατοντάδες µεταφορικές εκφράσεις. Για παράδειγµα, στον Πρώτο 

Ισθμιόνικο περιγράφει τον νικητή ως κάποιον που έχει ανυψωθεί µε τα 

λαµπρά φτερά των µελωδικών Πιερίδων (Ισθμ. 1. 64-65). Στην 

συγκεκριµένη µεταφορική έκφραση συναντάµε τα στοιχεία του ύψους, 

του φωτός και της µελωδίας, από τα οποία ο Πίνδαρος διαρκώς αντλεί 

µεταφορές προκειµένου να τονίσει την χαρά και τον εορτασµό µιας 

αθλητικής επιτυχίας, ενώ αντίθετα εικόνες σκότους και σιωπής 

χρησιµοποιούνται για την περιγραφή της απογοήτευσης από µία 

αθλητική αποτυχία. Προκειµένου να περιγράψει την ποιητική του τέχνη 

αντλεί εικόνες από την γεωργία, την ιστιοπλοΐα, την αρµατοδροµία, την 

τοξοβολία, την πάλη, την γλυπτική9. Η Steiner αναφέρει χαρακτηριστικά 

ότι η µεταφορά δεν είναι απλώς ένα αγαπητό στον Πίνδαρο σχήµα λόγου, 

αλλά αποτελεί την βάση της ποιητικής του µατιάς, καθώς οι επινίκιες 

ωδές στο σύνολό τους είναι µεταφορικές και απέχουν από την απλή 

αφηγηµατική περιγραφή του συγκεκριµένου και χρονικά περιορισµένου 

αθλητικού γεγονότος. Αντιθέτως, οι αθλητικές επιτυχίες παρουσιάζονται 

µε µία µορφή µυθική η οποία είναι και ιδανική. Το αποτέλεσµα αυτό 

επιτυγχάνεται ασφαλώς µε την χρήση µεταφορών10.  

Επιστρέφοντας, λοιπόν, στον Έκτο Νεμεόνικο, στην πρώτη 

αντιστροφή της ωδής η γενιά του Αλκιµίδα παροµοιάζεται µε την Γη, µε 

τα χωράφια, τα οποία άλλοτε δίνουν καρπούς στους ανθρώπους, άλλοτε 

πάλι ξεκουράζονται και ανακτούν δυνάµεις για την επόµενη παραγωγή 

                                                           
7 Την ίδια ακριβώς τακτική ακολουθεί ο Πίνδαρος και στον Έβδομο Ισθμιόνικο, στίχοι 44 

κε. Μετά την γενική δήλωση ότι ο άνθρωπος δεν µπορεί να φτάσει τους θεούς, δίνει 

συγκεκριµένα το παράδειγµα του Πήγασου, ο οποίος έριξε τον Βελερεφόντη όταν 

επιχείρησε να κάνει κάτι τέτοιο. 
8 Bury, 1890, σελ 99 
9 Race, 1997,  σελ. 27. Για περισσότερα παραδείγµατα και ανάλυση βλ. Steiner, 1996. 
10 Steiner, 1986,  σελ. 35 
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τους.  Επιστρέφει, λοιπόν, νικητής από τους άθλους της Νεµέας μεθέπων 

Διόθεν αἶσαν. Ο Δίας είναι ο θεός που συχνά παρουσιάζεται να κρατά την 

ζυγαριά και να ορίζει την µοίρα των θνητών11. Η µοίρα της οικογένειας 

του Αλκιµίδα είναι να πετύχει αθλητική νίκη σε γενιές εναλλασσόµενες, 

όπως θα δούµε παρακάτω.   

 Ο Αλκιµίδας, όπως µας πληροφορεί η πρώτη επωδός, ακολουθεί τα 

ίχνη του παππού του Πραξιδάµαντα, ο οποίος υπήρξε ο πρώτος 

Ολυµπιονίκης της γενιάς των Βασσίδων12. Νίκησε πέντε φορές στα Ίσθµια 

και τρείς φορές στα Νέµεα. Ο Πραξιδάµας αποκατέστησε, όπως υπονοεί ο 

Πίνδαρος, «λύτρωσε» την οικογένεια από την αφάνεια στην οποία είχε 

περιέλθει εξαιτίας του πατέρα του, Σωκλείδη, που δεν στέφθηκε νικητής. 

Η δεύτερη τριάδα ξεκινάει επιστρέφοντας στον οίκο του 

προπάππου του Αλκιµίδα, του Σωκλείδη, τονίζοντας το γεγονός ότι δεν 

έχει αναδειχθεί άλλος οίκος στην Ελλάδα που να έχει κερδίσει τόσα 

στεφάνια όσα η γενιά των Βασσίδων. Στην συνέχεια, οι τραγουδιστές 

εκφράζουν την ελπίδα ότι τα λόγια τους πέτυχαν τον σκοπό τους. 

Κάνουν, µάλιστα, έκκληση στην Μούσα να φέρει οὖρον ἐπέων εὐκλέα 

(στίχος 28b). 

 Ο Πίνδαρος συνεχίζει λέγοντας ότι µπορεί οι άνθρωποι να 

χάνονται, αλλά τα λαµπρά τους έργα διασώζονται χάρη στα τραγούδια 

και τις ιστορίες (παροιχομένων γὰρ ἀνέρων, ἀοιδαὶ καὶ λόγοι τὰ καλά σφιν 

ἔργ’ ἐκόμισαν, στίχοι 29-30)13. Στους ανθρώπους αυτούς, των οποίων τα 

έργα εµπνέουν τους ποιητές λόγω του µεγαλείου τους, εντάσσει και τους 

Βασσίδες. Τονίζει στην συνέχεια ότι προσφέρουν στους θεράποντες των 

Μουσών, δηλαδή στους ποιητές, πολυάριθµους ύµνους εµπνευσµένους 

από τα µεγαλόπρεπα έργα τους (στίχοι 32-34). Καταλαβαίνουµε, λοιπόν, 

ότι αποδίδει µέγιστη τιµή στην οικογένεια των Βασσίδων εντάσσοντάς 

την σε αυτούς που αποτελούν έµπνευση για τους ποιητές. 

 

                                                           
11 Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το ζύγισµα της µοίρας του Σαρπηδόνα από τον 

πατέρα του Δία (Ιλιάδα Π 431-454) 
12 Bury, 1890, σελ 159 
13 Η δήλωση αυτή αποτελεί σηµαντικό µέρος του εγκωµιαστικού «ρεπερτορίου» του 

Πινδάρου. Πρβ. Πυθιόνικος 1.92-94, 3.112-115, Ολυμπιόνικος 11. 4-6, Νεμεόνικος 4.1-8, 7.11-

13. 
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 Στην δεύτερη αντιστροφή της ωδής ο οµιλητής περνάει στον 

Καλλία, ο οποίος αδιαµφισβήτητα ανήκει την γενιά των Βασσίδων (αἷμα 

πάτρας, στίχος 35) και κέρδισε την νίκη στους Δελφούς. Τα χέρια του, 

όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, ήταν δεµένα µε σχοινιά, γεγονός που 

συµβολίζει την απειλή του πόνου14, τον οποίο όµως κατάφερε να 

ξεπεράσει και να νικήσει15. Το ίδιο βράδυ, µάλιστα, γιορτάζοντας την νίκη 

του παρὰ Κασταλίαν τε Χαρίτων ἑσπέριος ὁμάδῳ φλέγεν (στίχοι 37-38). 

 

Η δεύτερη επωδός µας δίνει πληροφορίες για έναν άλλο νικητή της 

γενιάς των Βασσίδων, τον Κρεοντίδα, ο οποίος στέφθηκε νικητής στον 

Ισθµό και στην Νεµέα. Οφείλουµε να παρατηρήσουµε ότι δίνεται έµφαση 

στην στιγµή της «στέψης» του µε έναν τρόπο ιδιαίτερα γλαφυρό (στ. 39-

44). Ο Πίνδαρος εδώ προκρίνει να αναφερθεί σε µία θαλάσσια εικόνα 

λέγοντας ότι για την νίκη του τον τίµησε ο ίδιος ο Ισθµός 

προοικονοµώντας έτσι τις θαλάσσιες µεταφορές (πόντου τε γέφυρ’ 

ἀκάμαντος … Κρεοντίδαν τίμασε, στίχοι 39, 40). 

Στην τρίτη στροφή έχουµε µετάβαση από το hic et nunc στο 

µυθολογικό επεισόδιο µε την αναφορά στον στίχο 48 στην φτερωτή µνήµη 

των Αιακιδών, η οποία έφτασε ως τους Αιθίοπες. Χαρακτηριστικό είναι το 

γεγονός ότι χρησιµοποιείται ένα µέρος ιδιαίτερα αποµακρυσµένο στο 

οποίο έφτασε η φήµη. Με τον τρόπο αυτόν ο ποιητής τονίζει την αξία του 

ονόµατος των Αιακιδών16. Άλλωστε πρόκειται για µία Αιγινητική ωδή και 

η Αίγινα πρέπει να ακούσει κάτι από τον ένδοξο µύθο των Αιακιδών17.  

Αναφερόµενος, όµως, στους Αιθίοπες µας οδηγεί οµαλά στον ήρωα που 

θα αναφέρει παρακάτω, τον Μέµνονα. 

Ο ιδανικός νικητής του µύθου των Αιακιδών είναι ο Αχιλλέας, ο 

οποίος κατέβηκε από το άρµα του και σκότωσε τον Μέµνονα. Ο Πίνδαρος 

κινείται από το γενικό, τους Αιακίδες, στο ειδικό, στον Αχιλλέα, όπως είχε 

κάνει και στον στίχο 31, όπου από τους Βασσίδες πέρασε συγκεκριµένα 

στον Καλλία και τον Κρεοντίδα18. Την ίδια τακτική, βέβαια, είχε 

                                                           
14 Burnett, 2005, σελ 161 
15 Όπως αναφέρει ο Poliakoff, οι Έλληνες χρησιµοποιούσαν λεπτά δερµάτινα σχοινιά 

στους περισσότερους αγώνες πυγµαχίας µέχρι τον 4ο αι. π.Χ. 

Poliakoff, 1987, σελ. 68-80. 
16 Gerber, 1999, σελ 75 
17 Burnett, 2005, σελ 162 
18 Hamilton, 1974, σελ 59 
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ακολουθήσει και στην αρχή της ωδής, όπου από το ανθρώπινο γένος 

γενικώς περνάει ειδικά στην περίπτωση του Αλκιµίδα.  

Ο Πίνδαρος επιστρέφει στο hic et nunc. Το βάρος που κουβαλάει 

είναι διπλό (δίδυμον ἄχθος, στίχος 56), δήλωση η οποία θα δούµε στην 

συνέχεια τι µπορεί να σηµαίνει. Με µία ναυτική µεταφορά, δηλώνει πως 

τὸ δὲ πάρ’ ποδὶ ναὸς ἑλισσόμενον αἰεὶ κυμάτων λέγεται παντὶ μάλιστα 

δονεῖν θυμόν (στίχοι 55-57). Πρόκειται για ποιητολογικά σχόλια τα οποία 

θα εξετάσουµε εκτενώς σε επόµενο κεφάλαιο. 

 Στην τρίτη και τελευταία επωδό ο Πίνδαρος δηλώνει την 

υπερηφάνεια του για το γεγονός ότι τραγουδάει την εικοστή τέταρτη νίκη 

της γενιάς των Βασσίδων, δηλαδή την νίκη του Αλκιµίδα. Tο όνοµα του 

νικητή αναφέρθηκε επίσης στον στίχο 8 ∙ ο Πίνδαρος, ακολουθεί συχνά 

την τακτική αυτήν, να αναφέρει δηλαδή τον νικητή στην αρχή και στο 

τέλος της ωδής19. Έτσι, εστιάζει ακριβώς στο στοιχείο που επιθυµεί, στον 

έπαινο του Αλκιµίδα.  

Ο Πίνδαρος κλείνει την ωδή αναφέροντας πως ο Αλκιµίδας και ο 

Πολυτιµίδας, ίσως αδερφός του Αλκιµίδα, στερήθηκαν στεφάνια της 

Ολυµπίας. Τα τελευταία λόγια του οµιλητή αφορούν τον προπονητή 

Μελησία, ο οποίος παροµοιάζεται µε δελφίνι. 

 

 

  

                                                           
19 Gerber, 1999, σελ 84 
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Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ 

 Ο φόνος του Μέµνονα, γιου της Ηώς και του Τιθωνού, αποτελεί 

σηµαντικό µέρος της Αιθιοπίδος, ενός από τα ποιήµατα του Επικού 

Κύκλου. Ο µύθος εδώ, βέβαια, είναι ιδιαίτερα σύντοµος20. 

Το µυθολογικό στοιχείο της ωδής καλύπτει µόλις έξι στίχους  

(στίχοι 45-51), συγκεκριµένα την τρίτη στροφή του ποιήµατος. Παρ’ όλα 

αυτά, η σηµασία του είναι µεγάλη τόσο για την ενότητα της ωδής όσο και 

για την ερµηνεία της. 

 Κατ’ αρχάς, εφόσον ο Έκτος Νεμεόνικος ανήκει στις Αιγινιτικές 

ωδές του Πινδάρου µπορούµε να υποθέσουµε ότι η αναφορά στον µύθο 

των Αικιδών αποτελούσε επιθυµία του κοινού. Η Αίγινα ήταν πολύ 

περήφανη για τους αυτόχθονες ήρωές της, «τα τέκνα του Αιακού». Αξίζει 

στο σηµείο αυτό να παρουσιάσουµε το γενεαλογικό δέντρο του Αιακού: 

 Δίας        Αίγινα 

 

Αιακός  

 Πηλέας       Τελαµών 

  

Αχιλλέας       Αίας 

  

Νεοπτόλεµος 

 

Ο Πίνδαρος, λοιπόν, εντάσσει µε τρόπο αριστοτεχνικό έναν 

αιγινιτικό µύθο στο ποίηµά του. Σκόπιµη για την πλήρη κατανόηση της 

ωδής, όµως, θεωρείται η παρουσίαση του συγκεκριµένου µυθολογικού 

επεισοδίου21. Ο Μέµνων βασίλευε στην Αιθιοπία και στον Τρωικό πόλεµο 

                                                           
20 Μύθος σχετικός µε τον Μέµνονα υπάρχει και στον Έκτο Πυθιόνικο 

Βλ. Αθανασάκη, 2009, σελ 126-164 
21 Τα κατορθώµατα του Μέµνονα στον τρωικό πόλεµο περιγράφονται στην Μικρή Ιλιάδα 

και στο επικό ποίηµα Αιθιοπίς. 
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προσέτρεξε αρωγός στον θείο του Πρίαµο. Η πρώτη µονοµαχία του 

Μέµνονα ήταν µε τον Αίαντα, στην οποία δεν υπήρξε νικητής. Έπειτα, 

στο πεδίο της µάχης βρέθηκε αντιµέτωπος και σκότωσε τον Αντίλοχο, ο 

οποίος είχε τρέξει να βοηθήσει τον πατέρα του Νέστορα. Τότε ο Αχιλλέας, 

στενός φίλος του Αντιλόχου, όρµησε εναντίον του Μέµνονα. Η Ηώς, η 

µητέρα του Μέµνονα, αλλά και η Θέτις, η µητέρα του Αχιλλέα, 

φοβήθηκαν για την µοίρα των παιδιών τους και παρακάλεσαν τον Δία να 

επέµβει. Ο Δίας ζύγισε τις µοίρες των δύο µαχητών και η µοίρα του 

Μέµνονα βάρυνε περισσότερο στον ζυγό22. Μετά από αυτό, ο Αχιλλέας 

σκότωσε τον Μέµνονα23.  

Το επεισόδιο της θανάτωσης του Μέµνονα από τον Αχιλλέα, 

λοιπόν, αναφέρει ο Πίνδαρος στον Έκτο Νεμεόνικο24. Ο Πίνδαρος επιλέγει 

το δίδυµο Αχιλλέας – Μέµνονας καθώς η θανάτωση του Μέµνονα 

αποτελεί κορυφαία πολεµική πράξη και παράδειγµα ενδεικτικό των 

σπουδαίων κατορθωµάτων των Αιακιδών. Ο Αχιλλέας κατέβηκε από το 

άρµα του και θανάτωσε τον γιο της φωτεινής Αυγής µε την αιχµή του 

οργισµένου κονταριού του. Ο Πίνδαρος αποδίδει στην αιχµή του 

κονταριού τα συναισθήµατα του κατόχου του Αχιλλέα, καθώς την 

χαρακτηρίζει «οργισµένη». Με τον τρόπο αυτόν τονίζεται ακόµη 

περισσότερο το µένος του ήρωα. Στους στίχους 52-53, λοιπόν, έχουµε τις 

λεπτοµέρειες του θανάτου του Μέµνονα. Έτσι κλείνει το σύντοµο 

µυθολογικό επεισόδιο. 

Πριν αναλύσουµε την λειτουργία του συγκεκριµένου επεισοδίου 

και την ένταξή του στο γενικότερο πλαίσιο της ωδής, αξίζει να 

αναφέρουµε έναν παραλληλισµό. Κατά την άποψή µου, και µελετώντας 

τον µύθο που προαναφέρθηκε, υπάρχουν κάποιες οµοιότητες ανάµεσα 

στα µυθολογικά επεισόδια που σχετίζονται µε τον Αχιλλέα και στα 

                                                           
22 Όπως αναφέρει η Αθανασάκη, σηµαντικό για την κατανόηση των επιλογών του 

Πινδάρου σε ό,τι αφορά το συγκεκριµένο µυθολογικό επεισόδιο, κυρίως στον Έκτο 

Πυθιόνικο, είναι το εικαστικό δίπτυχο της ανατολικής ζωφόρου του θησαυρού των 

Σιφνίων. Στο κέντρο απεικονίζεται η αναµέτρηση του Αχιλλέα και του Μέµνονα πάνω 

από το σώµα του Αντιλόχου. 

Βλ. Αθανασάκη, 2009, σελ 132-145 
23 Ιλιάδα, Π 

Υπάρχει παράδοση σύµφωνα µε την οποία η Ηώς ικέτευσε τον Δία να χαρίσει αθανασία 

στον γιο της Μέµνονα και τελικά κατάφερε να τον πείσει 

Currie, 2005, σελ 53 
24 Πρβ Νεμεόνικος 3.62-63, όπου ο Πίνδαρος εισάγει το θέµα του θανάτου του Μέµνονα, 

γεγονός του οποίο τον εµπόδισε από το να επιστρέψει στην πατρίδα του. 
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επεισόδια που σχετίζονται µε την γενιά των Βασσίδων αλλά και 

γενικότερα µε τον Έκτο Νεμεόνικο. Κατ’ αρχάς, κατά την διάρκεια της 

µάχης του Μέµνονα µε τον Αχιλλέα οι δύο µητέρες, η Ηώς και η Θέτιδα, 

ικετεύουν τον Δία να επέµβει. Τελικά, ο Δίας είναι αυτός που ορίζει την 

µοίρα του καθενός. Το γεγονός αυτό σαφώς παραπέµπει στην δήλωση του 

Πινδάρου ότι οι θεοί γνωρίζουν το µονοπάτι της µοίρας (στ. 7). 

Παραπέµπει, όµως, και στον στίχο 13 όπου συναντάµε την φράση 

μεθέπων Διόθεν αἶσαν. Ο Πίνδαρος στο σηµείο αυτό αναφέρεται στον 

Αλκιµίδα, ο οποίος ακολούθησε την θεόσταλτη µοίρα και γύρισε νικητής. 

 Ας επικεντρωθούµε, τώρα, στο επεισόδιο του φόνου του Μέµνονα 

από τον Αχιλλέα. Ο Πίνδαρος, παρουσιάζοντας το επεισόδιο αυτό, 

επιδιώκει να δηµιουργήσει µία αναλογία ανάµεσα στους Βασσίδες και 

τους Αιακίδες25. Ας δούµε πιο αναλυτικά πώς συσχετίζει ο ποιητής τα 

πρόσωπα του µύθου µε τα τιµώµενα πρόσωπα της ωδής. 

 Κατ’ αρχάς, αδιαµφισβήτητο είναι το γεγονός ότι ο Αχιλλέας 

αποτελεί την ενσάρκωση του ιδανικού νικητή, ο οποίος κατεβαίνει από το 

άρµα του και κατατροπώνει τον αντίπαλό του. Σαφώς, στο πρόσωπο του 

Αχιλλέα βλέπουµε τον Αλκιµίδα αλλά και όλους όσοι στέφθηκαν νικητές, 

τον Αγησίµαχο, τον Πραξιδάµαντα, τον Καλλία και τον Κρεοντίδα.  

Ωστόσο, κατά την άποψή µου, ο Πίνδαρος δεν µειώνει τον ηττηµένο 

Μέµνονα, όπως άλλωστε δεν µειώνει και όσους από την γενιά των 

Βασσίδων δεν πήραν κάποιο βραβείο σε αγώνες. Άλλωστε, ο Μέµνονας 

ήταν άριστος πολεµιστής, ανεξάρτητα από το γεγονός της ήττας του. 

Εποµένως, θα µπορούσε να συσχετιστεί και ο Μέµνονας µε την γενιά των 

Βασσίδων µε βάση το ζήτηµα της αριστείας. 

Οι Αιακίδες, λοιπόν, αποτελούν το πρότυπο της οικογένειας των 

Βασσίδων26. Κατ’ αρχάς, και οι δύο είναι αρχέγονες γενιές27. Επίσης, τα 

έργα και των δύο χαρακτηρίζονται εὐκλεᾶ (στίχοι 28 και 45). Επιπλέον, 

έχουν προσφέρει άφθονο «υλικό» στους ποιητές χάρη στα σπουδαία έργα 

τους28. Ακόµη, και για τους δύο αναφέρεται η λέξη αἶσαν ˙ για τους 

Βασσίδες όταν περιγράφεται η πορεία του Αλκιµίδα, ο οποίος ακολούθησε 

                                                           
25 Gerber, 1999, σελ 161 
26 Bury, 1890, σελ 100 
27 Πρβ στ. 30 (παλαίφατος γενεά) και στ. 52 
28 Πρβ στ. 29, 31-32 µε 44,45 
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Διόθεν αἶσαν (στίχος 13) και για τους Αιακίδες λίγο πριν ξεκινήσει η 

περιγραφή του επεισοδίου µε τον Αχιλλέα, ἔξοχον αἶσαν (στίχος 46). Αυτό 

σηµαίνει ότι οι δύο γενιές έχουν κατά κάποιον τρόπο κοινή µοίρα. 

Επιπλέον, ο Πίνδαρος ξεκινάει µία νέα τριάδα, την τρίτη και 

τελευταία γι’ αυτήν την ωδή, περνώντας από την νίκη των Βασσίδων 

στους Αιακίδες (στ. 45-50). Ουσιαστικά, επιστρέφει στην πρώτη αναφορά 

των Αιακιδών, όταν τους αναγνώρισε ως τους αποδέκτες του στεφανιού 

του Πραξιδάµαντα (στ. 17-18). Επίσης, ο ποιητής εγκωµιάζει τους 

Βασσίδες µε όρους που ανακαλούν τους Αιακίδες. Ο τωρινός νικητής 

Αλκιµίδας ακολουθεί την µοίρα, την αἶσαν (στ. 13) την οποία απόλαυσαν 

στο µακρινό παρελθόν οι Αιακίδες (στ. 46-47). Ακόµη, οι τρεις γιοι του 

Σωκλείδη έχουν επιδείξει µίαν ἀρετά, την οποία απόλαυσαν στο µακρινό 

τους παρελθόν οι Αιακίδες (στ. 46-47). Εποµένως, οι Βασσίδες είναι οι 

σύγχρονοι Αιακίδες29. 

 

  

                                                           
29 Cummins, 2009, σελ 326 
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Η ΓΕΝΙΑ ΤΩΝ ΒΑΣΣΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 

Σε προηγούµενη ενότητα αναφέραµε ότι ο Πίνδαρος στον Έκτο 

Νεμεόνικο τιµά, όχι έναν νικητή, τον Αλκιµίδα, αλλά πέντε γενιές της 

οικογένειας των Βασσίδων. Περιγράφει, λοιπόν, εκτός από τις επιτυχίες 

του τωρινού νικητή, και άλλες νίκες των µελών της οικογένειας των 

Βασσίδων. Οι µεταφορές της γης, όµως, σχετίζονται άµεσα µε τις νίκες 

ορισµένων Βασσίδων και µε την έλλειψη νικών άλλων.  

Στο σηµείο αυτό, για να είναι πλήρως κατανοητός ο τρόπος 

παρουσίασης της ωδής, θα πρέπει να αναφέρουµε κάποια στοιχεία για 

την γενιά των Βασσίδων30. Στην οικογένεια, λοιπόν, αυτήν οι νίκες 

πραγµατοποιούνται «εναλλάξ». Ο παλαιότερος της γενιάς που αναφέρει 

και ο Πίνδαρος (στίχος 22) είναι ο Αγησίµαχος, ο οποίος στέφθηκε 

νικητής. Ο γιος του Σωκλείδης δεν υπήρξε νικητής αµαυρώνοντας κατά 

κάποιον τρόπο το όνοµα της οικογένειας. Το όνοµα, όµως, αποκαθίσταται 

από τον γιο του Σωκελείδη, τον Πραξιδάµαντα. Το 544 π.Χ. στέφεται 

νικητής στην Ολυµπία και αποτελεί τον πρώτο Αιγινήτη που καταφέρνει 

κάτι τέτοιο31. Ο γιος του Πραξιδάµαντα και πατέρας του τωρινού νικητή 

Αλκιµίδα, ο οποίος δεν επονοµάζεται, δεν στέφεται νικητής. Ο επόµενος, 

λοιπόν, νικητής της οικογένειας είναι ο Αλκιµίδας, που ακολουθεί το 

µονοπάτι του παππού του. Ας το δούµε και σχηµατικά: 

 

Αγησίµαχος (νικητής) 

Γιοι του Αγησίµαχου, ένας από τους οποίους και ο Σωκλείδης (δεν 

στέφθηκε νικητής) 

 

Οι γιοι τους, ένας από τους οποίους και ο Πραξιδάµας, κάνουν ένδοξους 

τους πατρικούς οίκους 

 

Ένας γιος ανώνυµος (δεν στέφθηκε νικητής) 

 

Ο γιος του Αλκιµίδας, τωρινός νικητής 

 

 

                                                           
30 Bury, 1890, σελ 160 
31 Bury, 1890, σελ 157 
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ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ 

Στόχος του Πινδάρου ήταν να αναδείξει την γενιά των Βασσίδων, 

µέσω και του συσχετισµού της µε τις εικόνες της γης ∙ επεδίωξε, όµως, και 

την ανάδειξη της ισορροπίας των επιτυχιών τους. Θα προχωρήσουµε, 

λοιπόν, σε µία προσωπογραφία κάποιων µελών της οικογένειας των 

Βασσίδων, ώστε να είναι ξεκάθαρος ο τρόπος προσέγγισής τους από τον 

Πίνδαρο. 

Οι µελετητές αντιµετώπισαν δυσκολίες στο να ξεκαθαρίσουν την 

ταυτότητα των µελών της οικογένειας του νικητή. Στο κεφάλαιο αυτό θα 

συζητήσουµε τον προβληµατισµό των µελετητών, ο οποίος προκύπτει 

από το αµφίβολο της ακριβούς ταυτότητας του Καλλία και του Κρεοντίδα, 

οι νίκες των οποίων περιγράφονται στους στίχους 34-44.  

Κατ’ αρχάς, στους στίχους 15-26 περιγράφονται οι νίκες του 

Πραξιδάµαντα, παππού του σηµερινού νικητή Αλκιµίδα και γιου του 

Σωκλείδη. Επίσης, ο Πίνδαρος αναφέρει ότι οι τρεις γιοι του Σωκλείδη 

στέφθηκαν νικητές (στίχος 23). Ο ένας γιος είναι σίγουρα ο Πραξιδάµας. 

Οι άλλοι δύο, όµως, δεν επονοµάζονται στον στίχο 23. Από την άλλη 

πλευρά, στους στίχους 34-44 συναντάµε για πρώτη φορά δύο ονόµατα 

νικητών, τον Καλλία και τον Κρεοντίδα, οι οποίοι χωρίς αµφιβολία 

ανήκουν στην γενιά των Βασσίδων, αφού µόλις στους προηγούµενους 

στίχους (31-34) ο Πίνδαρος τονίζει την αξία των Βασσίδων που, χάρη στα 

κατορθώµατά τους, προσφέρουν υλικό στους θεράποντες των Μουσών. 

Εάν, όµως, κοιτάξουµε το γενεαλογικό δέντρο των Βασσίδων, πού 

ανήκουν ο Καλλίας και ο Κρεοντίδας; Θα µπορούσαν να είναι οι δύο γιοι 

του Σωκλείδη που αναφέρονται στον στίχο 23; 

Ο Πίνδαρος δεν ξεκαθαρίζει την σχέση των δύο ανδρών µε το 

Σωκλείδη. Έτσι, λοιπόν, µόνο υποθέσεις µπορούµε να κάνουµε, οι οποίες 

βέβαια, µπορούν να στηριχθούν µε επιχειρήµατα µε βάση την ωδή πάντα. 

Αξίζει να αναφερθούµε σε ισχυρισµούς των µελετητών σε σχέση µε τα 

δύο αυτά πρόσωπα. Από τους σύγχρονους σχολιαστές, ο Fennell θεωρεί 

ότι ο Καλλίας και ο Κρεοντίδας είναι απλώς Βασσίδες, χωρίς να προχωρά 

σε συγκεκριµένες πληροφορίες για το πού ακριβώς ανήκουν στην γενιά 

των Βασσίδων32. Ο Bury από την πλευρά του θεωρεί φυσικά ότι οι δύο 

νικητές ανήκουν στους Βασσίδες, αλλά υποθέτει πως δεν έχουν στενή 
                                                           
32 Fennell, 1899, σελ 57 
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συγγένεια µε τον Αλκιµίδα33. Την ίδια άποψη δείχνει να συµµερίζεται και 

η Burnett η οποία δηλώνει ότι ο Καλλίας και ο Κρεοντίδας είναι 

ακαθόριστοι και µακρινοί συγγενείς του Αλκιµίδα34. Τέλος, ο Farnell 

σηµειώνει πως δεν γνωρίζουµε τίποτα για τον Αγησίµαχο ή τους άλλους 

γιους του, ούτε τα ονόµατα των άλλων γιων του Σωκλείδη35.  

Η Cummins, από την άλλη, δεν αρκείται στο να δηλώσει γενικά και 

αόριστα ότι ο Καλλίας και  ο Κρεοντίδας απλώς ανήκουν στο γένος των 

Βασσίδων, αλλά υποστηρίζει πως ο Πραξιδάµας, ο Καλλίας και ο 

Κρεοντίδας είναι οι τρεις γιοι του Σωκλείδη36. Ας θυµηθούµε ότι στον 

στίχο 23 αναφέρονται δύο γιοι των οποίων τα ονόµατα δεν µαθαίνουµε. 

Θα συµφωνήσω, λοιπόν, µε τον ισχυρισµό της Cummins, ότι τελικά οι δύο 

γιοι που δεν επονοµάζονται στον στίχο 23 είναι ο Καλλίας και ο 

Κρεοντίδας.  

Ωστόσο, δηµιουργείται µια εύλογη απορία, η οποία στην ουσία έχει 

οδηγήσει και στην ύπαρξη των διαφορετικών απόψεων σχετικά µε την 

ταυτότητα των δύο αυτών προσώπων. Εάν δεχτούµε ότι ο Καλλίας και ο 

Κρεοντίδας είναι τα αδέρφια του Πραξιδάµαντα, πώς δικαιολογείται η 

απόσταση ανάµεσα στην πρώτη αναφορά (στίχος 23) και στην ανάλυση 

των αθλητικών κατορθωµάτων τους (στίχοι 34-44);  

Ο Carey εξηγεί την απόσταση αυτή ως µία προσπάθεια του ποιητή 

να αποφύγει την µονοτονία ενός µακροσκελούς καταλόγου νικητών37. 

Θεωρεί, δηλαδή, ότι εάν αµέσως µετά την παρουσίαση των επιτυχιών του 

Πραξιδάµαντα ακολουθούσαν και τις επιτυχίες των δύο άλλων γιων του 

Σωκλείδη, το αποτέλεσµα θα ήταν µονότονο και κουραστικό. 

Η Cumminis από την άλλη πλευρά βρίσκει µία άλλη εξήγηση για 

την τακτική αυτή του Πινδάρου38. Στους στίχους 11-44 ο Πίνδαρος 

ακολουθεί την εξής πορεία ∙ αρχικά αναφέρει την νίκη του Αλκιµίδα στα 

Νέµεα, έπειτα «συνειρµικά» κάνει λόγο για τον παππού του νικητή 

                                                           
33 Bury, 1890, σελ 158 
34 Burnett, 2005, σελ 160-162 
35 Farnell, 1965, σελ 284 
36 Cummins, 2009, σελ 317 

Άποψη την οποία συµµερίζεται και ο Carey 

Carey, 1989, σελ 8-9 
37 Carey, 1989, σελ 8-9 

38 Cummnis, 2009, σελ 318 
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Πραξιδάµαντα και για τις νίκες του στην Ολυµπία, στα Ίσθµια και στα 

Νέµεα. Στην συνέχεια, αναφέρεται στον ένδοξο οίκο των Βασσίδων 

γενικότερα και προχωράει στην αναλυτική παρουσίαση των αθλητικών 

επιτυχιών του Καλλία και του Κρεοντίδα. Η Cummins υποστηρίζει ότι η 

τακτική αυτή του Πινδάρου, η ακολουθία των ιδεών που µόλις 

αναφέραµε, εξηγείται ως µία στρατηγική του ποιητή που σκοπό έχει να 

τιµήσει αδέρφια τα οποία έχουν στεφθεί νικητές σε αθλητικούς αγώνες39. 

Ο έπαινος ενός νικητή πατέρα ή γιου είναι απόλυτα φυσιολογικός και 

ευχάριστος, αφού η νίκη του πατέρα είναι χαρά για τον γιο40, ενώ η νίκη 

του γιου αυξάνει την δόξα του πατέρα41. Ο Πίνδαρος, από την πλευρά του, 

θέλει να τιµήσει τις αθλητικές νίκες των αδερφών Πραξιδάµαντα, Καλλία 

και Κρεοντίδα. Τα τρία αδέλφια, όµως, δεν στέφθηκαν νικητές στους 

ίδιους αθλητικούς αγώνες. Κάποιες από τις νίκες αντικειµενικά είναι πιο 

σηµαντικές από κάποιες άλλες. Ο Πίνδαρος, λοιπόν, θα πρέπει να τιµήσει 

συνολικά τις επιτυχίες του οίκου, αποφεύγοντας όµως την σύγκριση 

ανάµεσα σε νίκες των µελών. Διότι αν προβεί σε σύγκριση θα αναδειχθεί 

αναπόφευκτα µία νίκη σε βάρος κάποιας άλλης µε λιγότερο κύρος. 

Ο διαχωρισµός, λοιπόν, της νίκης του Πραξιδάµαντα από την νίκη 

του Καλλία και του Κρεοντίδα εξυπηρετεί αυτόν ακριβώς τον σκοπό ∙ ναι 

µεν οι νίκες των προσώπων αυτών είναι στον ίδιο άθληµα, την πυγµαχία, 

αλλά διαφέρουν σε αριθµό και κύρος. Διαχωρίζοντάς τις ο ποιητής δεν 

προβάλλει την διαφορά αυτήν, αλλά παρουσιάζει τα κατορθώµατα 

καθενός από τα αδέρφια ως απαραίτητη και µοναδική συνεισφορά στην 

δόξα του οίκου των Βασσίδων42. Με τον τρόπο αυτόν, αναδεικνύει την 

γενιά του Αλκιµίδα, αναδεικνύοντας και την ισορροπία των επιτυχιών 

τους. 

 

                                                           
39 Cummins, 2009, σελ 318 
40 Πρβ Πυθ. 1. 59 
41 Πρβ Ολ. 5.8 και Πυθ. 10. 22-6 

Αλλά και στην παρούσα ωδή στους στίχους 17-22 ο Πίνδαρος αναφέρει πως ο 

Πραξιδάµας έβγαλε από την αφάνεια τον πατέρα του Σωκλείδη. Αποκαθίσταται, λοιπόν, 

η φήµη του. 
42 Ο έπαινος τριών αδελφών δεν συναντάται σε άλλες ωδές του Πινδάρου. Στον Πυθ. 8. 

32-37 συναντάται έπαινος δύο αδελφών οι οποίοι είναι θείοι του νικητή. Υπάρχουν, 

ακόµη, τρεις αναφορές σε αδέλφό του νικητή, οποίος έχει στεφθεί επίσης νικητής σε 

αθλητικούς αγώνες: Ολ. 2.46-52, Ισθμ. 5.17-22 και 6. 56-66. Στον Ολ. 8. 15-20 δεν είναι 

ξεκάθαρο αν ο Τιµοσθένης είναι παππούς ή αδελφός του νικητή.  
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ΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΑΣΣΙΔΩΝ 

Αξίζει, όµως, να δούµε αναλυτικά πώς καταφέρνει ο Πίνδαρος να 

παρουσιάσει τις αθλητικές επιτυχίες χωρίς να ξεχωρίζει κάποια ως 

σηµαντικότερη. Το πρόβληµα που έχει να αντιµετωπίσει ο Πίνδαρος είναι 

ότι ο Αλκιµίδας δεν έχει κερδίσει Ολυµπιακή νίκη, όπως ο Πραξιδάµας. 

Υιοθετεί, λοιπόν, µία αφηγηµατική τακτική που του επιτρέπει να 

αναδείξει τα κοινά σηµεία, δηλαδή την θριαµβευτική επιστροφή του 

παππού και του εγγονού από τους αγώνες. Ο παραλληλισµός επιτρέπει 

την ελπίδα ότι ο Αλκιµίδας θα κερδίσει στο µέλλον κάποια Ολυµπιακή 

νίκη. 

Η άφιξη του Αλκιµίδα στην πατρίδα του από τους αγώνες στην 

Νεµέα ως παῖς ἐναγώνιος (στίχος 13) και η επιτυχία του στους αγώνες 

χαρακτηρίζεται στην επωδό ως ένα µονοπάτι το οποίο έχει ήδη βαδίσει ο 

παππούς του Πραξιδάµας και τώρα ακολουθεί και ο εγγονός (στίχοι 14-

16). Τόσο ο Αλκιµίδας όσο και ο Πραξιδάµας επιστρέφουν στην Αίγινα 

νικητές από τα µέρη όπου έλαβαν χώρα οι αγώνες. Ο Πίνδαρος, όµως, 

αποφεύγει την επανάληψη στην ωδή του µοιράζοντας στην περιγραφή 

του τις λεπτοµέρειες της νίκης των δύο προσώπων. Σε κάθε περίπτωση ο 

νικητής επιστρέφει από τους αγώνες (Αλκιµίδας στίχοι 11-13) φέρνοντας 

στεφάνια στην πόλη του (Πραξιδάµας στίχοι 17-18). Με τον τρόπο αυτόν ο 

ποιητής µάς δίνει την συνολική εικόνα της επιστροφής του νικητή από 

τους αθλητικούς αγώνες περιγράφοντας δύο νικητές και χωρίς να 

επαναλαµβάνεται. 

 Ο Αλκιµίδας, λοιπόν, κέρδισε σε αθλητικούς αγώνες στην Νεµέα. 

Αµέσως µετά ο Πίνδαρος παραθέτει µία «λίστα» µε τις νίκες του 

Πραξιδάµαντα: Ολυµπιακή νίκη, στην οποία αφιερώνει δύο στίχους (17-

18) ∙ πέντε Ισθµιακές νίκες, στις οποίες αφιερώνει έναν στίχο (19) ∙ τρεις 

νίκες στα Νέµεα, στις οποίες αφιερώνει τρεις λέξεις (στ. 20). Στην ουσία, 

παραθέτει τις νίκες µε κριτήριο το κύρος, ξεκινώντας από την 

σπουδαιότερη. Πρόκειται για κάτι σύνηθες στην τακτική του Πινδάρου και 

συχνό σε περιγραφές αθλητικών αγώνων43. Εδώ, όµως, είναι 

εντυπωσιακός ο τρόπος µε τον οποίο ο Πίνδαρος περιγράφει την 

Ολυµπιακή νίκη ∙ ο Πραξιδάµας είναι ο πρώτος που έφερε στους Αιακίδες 

                                                           
43 Cummins, 2009, σελ 319 
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στεφάνια από τον Αλφειό, δηλαδή ο πρώτος που νίκησε στην Ολυµπία44. 

Ιδιαίτερη έµφαση, λοιπόν, δίνεται στην νίκη αυτήν του Πραξιδάµαντα, 

καθώς εκτός των άλλων έβγαλε από την αφάνεια τον Σωκλείδη. Καθώς, 

όµως, αρχίζει η δεύτερη τριάδα ο Πίνδαρος διευρύνει τους όρους και τους 

λόγους για τους οποίους ο Σωκλείδης θα πρέπει να θεωρείται 

ευτυχισµένος. Οι τρεις γιοι του έχουν φτάσει στην κορυφή, αφού όµως 

κοπίασαν (οἵ τε πόνων ἐγεύσαντο, στίχος 24)45.  

 Από την φράση ἀγερώχων ἐργμάτων ἕνεκεν (στίχος 33) περνάει 

στην περιγραφή των επιτυχιών του Καλλία και του Κρεοντίδα. Ο 

Πίνδαρος επιστρέφει στους γιους του Σωκλείδη και περιγράφει 

γεωγραφικές, θρησκευτικές και µυθολογικές πλευρές των επιτυχιών τους. 

Με τον τρόπο αυτόν δηµιουργεί ξεχωριστές και εντυπωσιακές εικόνες της 

νίκης. 

 Ξεκινάει, λοιπόν, µε την νίκη του Καλλία στα Πύθια (στίχοι 34-39). 

Η σύνδεση των ἀγερώχων ἐργμάτων µε την νίκη του Καλλία γίνεται µε 

την λέξη γαρ (στίχος 34). Η νίκη στα Πύθια είναι η µοναδική που δεν 

απέκτησε ο Πραξιδάµας ∙ εποµένως, η νίκη του Καλλία στην περιοχή 

αυτήν λειτουργεί «συµπληρωµατικά» στις νίκες των αδελφών συνολικά. 

Από την άλλη πλευρά, ο ίδιος ο Καλλίας έχει µόνον αυτήν την αθλητική 

επιτυχία, άρα ο Πίνδαρος πρέπει να δώσει έµφαση σε αυτήν. Έτσι, λοιπόν, 

δίνει δύο ζωντανές εικόνες, µία κατά την διάρκεια του αγώνα και µία 

κατά την διάρκεια του εορτασµού της νίκης.  

 Με την φράση ἀπὸ ταύτας αἷμα πάτρας (στίχοι 35-36), ο Πίνδαρος 

παρατείνει την εστίαση στο γένος των Βασσίδων, την οποία επιδιώκει 

καθ’ όλη την έκταση της ωδής. Το αίµα, λοιπόν, της γενιάς αυτής 

θριαµβεύει στους Δελφούς στο πρόσωπο του Καλλία, ο οποίος 

                                                           
44 Ο Παυσανίας αναφέρει ότι ο Πραξιδάµας από την Αίγινα νίκησε στους πεντηκοστούς 

ένατους Ολυµπιακούς αγώνες το 544 π.Χ. (6.18.7). Επιβεβαιώνει το γεγονός ότι ο 

Πραξιδάµας νίκησε στο άθληµα της πυγµαχίας, κάτι το οποίο απλώς υπονοείται στην 

παρούσα ωδή από τον Πίνδαρο (25-26). Μάλιστα, ο Παυσανίας αναφέρει ότι ο 

Πραξιδάµας ήταν ο πρώτος που αφιέρωσε άγαλµα στην Ολυµπία. Τα λόγια αυτά του 

Παυσανία επιβεβαιώνουν την υπερηφάνεια του Πινδάρου για την νίκη του 

Πραξιδάµαντα. 
45 Ο όρος πόνος προσδιορίζει συνήθως την γενική έννοια του κόπου, του µόχθου. Σε 

κάποια ποιήµατα, όµως, αναφέρεται σε συγκεκριµένα αθλήµατα (πυγµαχία, πάλη, 

πένταθλο, παγκράτιο) 

Cummins, 2009, σελ 321 
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ευχαρίστησε τα παιδιά της χρυσοπλόκαµης Λητούς (στίχοι 37-38)46. Ο 

Καλλίας έλαµπε το ίδιο βράδυ από την βοή των Χαρίτων στην Κασταλία 

πηγή, τον Αλφειό (στίχος 18). Ο ποιητής δίνει γεωγραφικά 

χαρακτηριστικά για τις νίκες του Πραξιδάµαντα και του Καλλία, της 

Ολυµπίας και των Δελφών αντίστοιχα. Έτσι, ενισχύεται ο παραλληλισµός 

του Πραξιδάµαντα και του Καλλία και των επιτυχιών τους στους δύο πιο 

αναγνωρισµένους αθλητικούς αγώνες. Με τον τρόπο αυτόν, ενισχύεται 

και το κύρος της οικογένειας των Βασσίδων. Κάθε µέλος της οικογένειας 

δεν αποκτά την νίκη για τον εαυτό του αλλά για όλο το γένος. 

 Σε αντίθεση µε τον Πραξιδάµαντα, ο οποίος είναι ο µοναδικός από 

τα αδέλφια που κατέκτησε Ολυµπιακή νίκη, και τον Καλλία, ο οποίος 

θριάµβευσε στους Δελφούς, ο τρίτος αδελφός, ο Κρεοντίδας δεν κατέχει 

καµία ξεχωριστή νίκη σε σχέση µε τα αδέλφια του. Εκείνος, όπως και ο 

Πραξιδάµας, κατέκτησε αθλητικές νίκες στα Ίσθµια και στα Νέµεα. 

Μάλιστα, ο Πραξιδάµας νίκησε πέντε φορές στα Ίσθµια και τρεις στα 

Νέµεα, γεγονός το οποίο επισκιάζει τις µοναδικές σε κάθε µέρος νίκες του 

Κρεοντίδα. Αντικειµενικά, λοιπόν, ο Κρεοντίδας δείχνει να υστερεί σε 

αθλητικές νίκες σε σχέση µε τα αδέλφια του. Ο Πίνδαρος, όµως, 

κατορθώνει να µην δώσει έµφαση στην διαφορά αυτήν προβάλλοντας 

λεπτοµέρειες για τις νίκες του47. Με τον τρόπο αυτόν παρουσιάζει τις 

αθλητικές επιτυχίες ως κατορθώµατα εντυπωσιακά. 

 Ας δούµε συγκεκριµένα την τακτική που ακολουθεί. Κατ’ αρχάς, θα 

πρέπει να πούµε ότι κάθε λεπτοµέρεια που δίνει για τις νίκες του 

Κρεοντίδα ανακαλεί κάτι από τις νίκες των δύο αδελφών του. Η 

λεπτοµερής περιγραφή, λοιπόν, της στέψης του Κρεοντίδα στα Νέµεα 

ανακαλεί την στέψη του Αλκιµίδα στη Νεµέα, πριν επιστρέψει στην 

Αίγινα αλλά και την νίκη του Πραξιδάµαντα (στίχοι 17-20). Επίσης, καθώς 

περιγράφει την Νεµεακή νίκη του Κρεοντίδα, σίγουρα ανακαλεί την νίκη 

του τωρινού νικητή Αλκιµίδα (στίχοι 11-13). Μάλιστα, τόσο στην 

περίπτωση του Αλκιµίδα, όσο και σε αυτήν του Κρεοντίδα κλείνει την 

επωδό µε έπαινο των Βασσίδων. 

                                                           
46 Αλλού ο Πίνδαρος δίνει έµφαση στην θεότητα (Νεμ. 9.1-5, Πυθ. 4. 1-3). Εδώ ο ποιητής 

τονίζει όχι τόσο την θεότητα, αλλά τον ίδιο τον νικητή, διότι στόχος του είναι να τιµήσει 

το γένος των Βασσίδων. 

Cummins, 2009, σελ 323 
47 Cummins, 2009, σελ 324 
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 Επιπλέον, θα πρέπει να παρατηρήσουµε ότι ο Πίνδαρος αφιερώνει 

δώδεκα ολόκληρους στίχους στην περιγραφή των αθλητικών επιτυχιών 

του Καλλία και του Κρεοντίδα, σε αντίθεση µε τις νίκες των υπολοίπων 

(Αλκιµίδας, Πραξιδάµας) στις οποίες αφιερώνει πολύ λιγότερους στίχους. 

Με πολύ έξυπνο τρόπο, λοιπόν, παραθέτει σε λίγους στίχους τον 

µεγαλύτερο αριθµό αθλητικών επιτυχιών του Αλκιµίδα και του 

Πραξιδάµαντα, ενώ στις λιγότερες νίκες του Καλλία και του Κρεοντίδα 

αφιερώνει πολύ περισσότερους στίχους παραθέτοντάς, µάλιστα, 

λεπτοµέρειες. Επίσης, ο Πίνδαρος «εξισορροπεί» προσεγµένα τις νίκες του 

Καλλία και του Κρεοντίδα µε το να τις παραθέτει σε «κατιούσα κλίµακα» 

µε την λιγότερο σηµαντική νίκη να δέχεται κάπως µεγαλύτερη 

περιγραφή48.  

 Έχουµε, λοιπόν, δύο καταλόγους νίκης, έναν του Αλκιµίδα και του 

Πραξιδάµαντα και έναν του Καλλία και του Κρεοντίδα. Και οι δύο 

κατάλογοι σχηµατίζουν µία σύνθετη εικόνα νίκης µε ορισµένα 

επαναλαµβανόµενα στοιχεία: ο αθλητής στεφανώνεται (στίχοι 19-20/42-

44), τιµάται στον ιερό χώρο (στίχοι 39-41), απολαµβάνει µία νικητήρια 

τελετή την νύχτα (στίχοι 37-38) και επιστρέφει στην πατρίδα του από τους 

αγώνες (στίχοι 11-12) φέρνοντας τα στεφάνια της νίκης (στίχοι 17-18). Η 

παρουσίαση κάθε αθλητικής επιτυχίας δεν έχει σκοπό να δηµιουργήσει 

αντιπαραβολή ανάµεσα στις νίκες, οι οποίες διαφέρουν σε κύρος και 

αριθµό. Αντιθέτως, µε τον τρόπο αυτόν η νίκη και ο επακόλουθος 

εορτασµός παρουσιάζονται σαν η κάθε αθλητική επιτυχία να είναι 

απαραίτητη για το κύρος και την δόξα του οίκου. 

 Δοξασµένο, λοιπόν, το γένος των Βασσίδων µε πολλές και 

σηµαντικές αθλητικές επιτυχίες στο ιστορικό τους. Όµως, τους «ξέφυγαν» 

δύο νίκες (στίχοι 60-63). Στην Ολυµπία ο Αλκιµίδας και ο Πολυτιµίδας, 

προφανώς και αυτός από το γένος των Βασσίδων, στερήθηκαν τα 

στεφάνια.49 Η δήλωση αυτή του Πινδάρου δεν αποτελεί επίπληξη, αλλά 

υπενθύµιση της ικανότητας των µελών της οικογενείας για περισσότερα 

στεφάνια, για περισσότερες αθλητικές επιτυχίες. Άλλωστε, όπως είπαµε, 

                                                           
48 Cummins, 2009, σελ 325 
49 Schol. 104a: αποκαλούν τον Πολυτιµίδα συγγενή (οἰκεῖος) του Αλκιµίδα και αυτό θα 

πρέπει να είναι και το σωστό. Δεν θα µπορούσε ο Πίνδαρος να αναφερθεί τώρα ξαφνικά 

σε κάποιον ο οποίος δεν ανήκει στην γενιά του νικητή. Είναι, βέβαια, δύσκολο να 

ξέρουµε την ακριβή συγγένεια του Πολυτιµίδα µε τον νικητή. Σίγουρα πάντως ανήκει 

στην γενιά του. 
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ο παραλληλισµός του µε τον παππού του που νίκησε σε Ολυµπιακούς 

αγώνες φανερώνει την ελπίδα παρόµοιας νίκης στο µέλλον. Με την 

δήλωσή του αυτήν, και µάλιστα αναφέροντας εκτός από την επιτυχία του 

νικητή και µία αποτυχία του, δικαιολογεί τις προσπάθειες όσων δεν 

στέφθηκαν µε επιτυχία.  Μετά από µία αναδροµή στις νίκες της 

οικογένειας, ο Πίνδαρος τώρα κοιτάει το µέλλον και ελπίζει σε µία 

συνέχεια των αθλητικών επιτυχιών των Βασσίδων από τις γενιές του 

Αλκιµίδα και του Πολυτιµίδα. Πιστεύει, λοιπόν, στην ικανότητά τους για 

περισσότερες νίκες, ικανότητα βεβαίως που  ενισχύεται από την 

επιτήρηση και καθοδήγηση ενός ικανού προπονητή όπως είναι ο 

Μελησίας (στίχοι 64-66). 

 Συµπερασµατικά, θα µπορούσαµε να πούµε ότι πολλά 

χαρακτηριστικά της ωδής εξηγούνται και ερµηνεύονται εάν δεχτούµε ότι 

ο Καλλίας και ο Κρεοντίδας είναι τα δύο αδέλφια του Πραξιδάµαντα. 

Πρόκειται για µία εύλογη ερµηνεία, η οποία βεβαίως προϋποθέτει ένα 

κοινό ευαίσθητο και δεκτικό σε άµεση σύγκριση άνισων επιτυχιών από 

αδέλφια και έναν ποιητή που συνειδητά προσπαθεί να υποβαθµίσει 

οποιοδήποτε αίσθηµα αµηχανίας που προκαλείται από την διαφορά, είτε 

αυτή η διαφορά οφείλεται σε αριθµό είτε σε κύρος, ανάµεσα στις νίκες 

των αδελφών. Περιγράφοντας, λοιπόν, εκτενώς τις λιγότερο σηµαντικές 

επιτυχίες αναβαθµίζει το κύρος τους. 
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Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΙΝΔΑΡΟΥ ΝΑ ΤΙΜΑ ΑΔΕΛΦΙΑ 

Το πιο κοντινό παράλληλο, άρα και απόδειξη για την σύγκριση των 

επιτυχιών που πραγµατοποιήθηκαν από αδέλφια αλλά και συγγενείς του 

νικητή, είναι ο Όγδοος Πυθιόνικος50. Η ωδή αυτή συνετέθη για την νίκη 

στο αγώνισµα της πάλης του Αριστοµένη από την Αίγινα το 446 π.Χ. 

     τὸ δ’ ἐν ποσί μοι τράχον 

ἴτω τεὸν χρέος, ὦ παῖ, νεώτατον καλῶν, 

ἐμᾷ ποτανὸν ἀμφὶ μαχανᾷ. 

 

παλαισμάτεσσι γὰρ ἰχνεύων ματραδελφούς 

Οὐλυμπία τε Θεόγνητον οὐ κατελέγχεις, 

οὐδὲ Κλειτομάχοιο νίκαν Ἰσθμοῖ θρασύγυιον ∙ 

(στίχοι 32-37) 

 Στο απόσπασµα αυτό διακρίνουµε κοινά στοιχεία µε τον Έκτο 

Νεμεόνικο (συγκεκριµένα σε ό,τι αφορά τους στίχους 9-44). Ο Πίνδαρος 

και εδώ χρησιµοποιεί την εικόνα του «κυνηγιού» µε την έννοια ότι ο 

νικητής ακολουθεί τα ίχνη κάποιου προγόνου. Εδώ, λοιπόν, ο νικητής 

ακολουθεί τα ίχνη των θείων του από την πλευρά της µητέρας του, ενώ 

στον Έκτο Νεμεόνικο ο Αλκιµίδας ακολούθησε τα ίχνη του παππού του. 

Έχουµε, σαφώς, και εδώ παρουσίαση των αθλητικών επιτυχιών αδελφών. 

Κοινό χαρακτηριστικό των δύο ωδών, επίσης, είναι το γεγονός ότι οι νίκες 

των δύο αδελφών παρουσιάζονται σε «κατιούσα κλίµακα» ∙ ο ποιητής 

ξεκινάει από την σπουδαιότερη νίκη και προχωράει στην λιγότερο 

σηµαντική (πρώτα παρουσιάζει την Ολυµπιακή νίκη και µετά την 

Ισθµιακή). Μάλιστα, διακρίνουµε µία πιο εκτενή περιγραφή της 

Ισθµιακής νίκης, της λιγότερο σηµαντικής δηλαδή. Με τον τρόπο αυτόν ο 

Πίνδαρος εξισορροπεί την διαφορά ανάµεσα στις δύο αθλητικές επιτυχίες, 

τακτική την οποία ακολούθησε όπως είδαµε και στον Έκτο Νεμεόνικο.  

                                                           
50 Cummins, 2009, σελ 327 
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 Η Cummins στο άρθρο της51 εξηγεί την τακτική του Πινδάρου να 

τιµά αδέλφια µε βάση το µνηµείο του Δαόχου, το οποίο είναι, βέβαια, 

µεταγενέστερο. Δεν επιδρά, λοιπόν, στον Πίνδαρο αλλά αποτελεί 

εικαστικό παράλληλο που ρίχνει φως στην τακτική του ποιητή. 

 

Άποψη του αναθήματος του Δάοχου 

Πρόκειται για ένα σύνταγµα αγαλµάτων, από τα σηµαντικότερα 

αφιερώµατα ιδιωτών στο ιερό του Απόλλωνα. Σύµφωνα µε την επιγραφή, 

που σώζεται στο βάθρο, αναθέτης του µνηµείου ήταν ο Δάοχος Β΄ από τα 

Φάρσαλα, τετράρχης των Θεσσαλών και ιεροµνήµων στη δελφική 

αµφικτυονία ανάµεσα στα χρόνια 339-334 π.Χ. Το µνηµείο αποτελούσαν 

εννέα αγάλµατα, στηµένα πάνω σε στενόµακρη βάση. Στο δεξιό άκρο 

υπήρχε το άγαλµα του Απόλλωνα, και αριστερά του έξι αγάλµατα 

προγόνων του Δαόχου: ο γενάρχης Ακνόνιος παρουσιάζει την οικογένεια 

στο θεό, και ακολουθούν οι Αγίας, Τηλέµαχος, Αγέλαος, Δάοχος Α΄, 

Σίσυφος Α΄, ο ίδιος ο Δάοχος Β΄ και ο γιος του, Σίσυφος Β΄. Επάνω στη 

βάση είναι χαραγµένες επιγραφές µε τα ονόµατα και τα σηµαντικά έργα 

των µελών της οικογένειας. Αξίζει να παρουσιάσουµε το γενεαλογικό 

δέντρο που προκύπτει από το µνηµείο αυτό: 

 

                                                           
51 Cummins, 2009 
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Ακνόνιος 

 

Αγίας – Τηλέµαχος – Αγέλαος 

 

Δάοχος Ι 

 

Σίσυφος I 

 

Δάοχος ΙΙ 

 

Σίσυφος ΙΙ 

  

 Η Cummins αναφέρεται την οµοιότητα του µνηµείου αυτού µε την 

γενιά των Βασσίδων, όπως αυτή παρουσιάζεται στον Έκτο Νεμεόνικο του 

Πινδάρου. Το σηµείο, όµως, στο οποίο θα πρέπει να σταθούµε είναι τα 

τρία αδέλφια της γενιάς του Δάοχου, τον Αγία, τον Τηλέµαχο και τον 

Αγέλαο ∙ είναι και οι τρεις νικητές. Κάτι ανάλογο, όµως, έχουµε και στην 

ωδή του Πινδάρου, στην οποία είπαµε ότι τιµώνται για τις αθλητικές τους 

επιτυχίες τα τρία αδέλφια, ο Πραξιδάµας, ο Καλλίας και ο Κρεοντίδας. 

 Μπροστά από το κάθε άγαλµα των τριών αδελφών υπάρχει µία 

επιγραφή, η οποία περιγράφει τις επιτυχίες τους. Ας ξεκινήσουµε από τον 

Αγία, ο οποίος είναι και ο µεγαλύτερος από τα τρία αδέλφια. Στην 

επιγραφή του, λοιπόν, διαβάζουµε52: 

 

Πρῶτος Ὀλύμπια παγκράτιον, Φαρσάλιε, νικᾶις, 

Ἁγία Ἀκνονίου, γῆς ἀπὸ Θεσσαλίας, 

πεντάκις ἐν Νεμέαι, τρὶς Πύθια, πεντάκις Ἰσθμοῖ∙ 
                                                           
52 Cummins, 2009, σελ 329 
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καὶ σῶν οὐδείς πω στῆσε τρόπαια χερῶν. 

 

 Ο Αγίας είναι ο πρώτος από τους Θεσσαλούς που νίκησε στην 

Ολυµπία στο παγκράτιο. Στην συνέχεια, ακολουθεί µία λίστα µε τις 

αθλητικές επιτυχίες του. Η δήλωση αυτή ασφαλώς παραπέµπει στην 

δήλωση του Πινδάρου για τον Πραξιδάµαντα, ο οποίος ήταν ο πρώτος 

από τους Βασσίδες που κατάφερε να νικήσει στην Ολυµπία. Αµέσως µετά 

και µε παρόµοιο τρόπο όπως στην επιγραφή, ο ποιητής µας δίνει µία 

λίστα µε τις αθλητικές επιτυχίες του Πραξιδάµαντα. Υπάρχει, όµως, µία 

διαφοροποίηση ανάµεσα στην επιγραφή και την ωδή του Πινδάρου, την 

οποία αξίζει να σηµειώσουµε. Στην επιγραφή διαβάζουµε πως ο Αγίας, 

εκτός του ότι έχει στο ιστορικό του δεκατέσσερεις νίκες, ποτέ ως τώρα δεν 

έχει ηττηθεί σε αγώνα. Η εστίαση, λοιπόν, είναι στον ίδιον τον αθλητή. 

Από την πλευρά του ο Πίνδαρος, αναφέρει φυσικά τις νίκες του 

Πραξιδάµαντα, αλλά αµέσως µετά τονίζει πως οι επιτυχίες του έβγαλαν 

από την αφάνεια τον πατέρα του Σωκλείδη. Ο Πίνδαρος δείχνει από νωρίς 

την πρόθεσή του να τιµήσει το γένος των Βασσίδων ως σύνολο και όχι 

συγκεκριµένα πρόσωπα. Ακόµη και οι επιτυχίες των συγκεκριµένων 

προσώπων, παρουσιάζονται ως «λιθαράκια» τα οποία συµβάλλουν στην 

ενίσχυση του κύρους της οικογένειας. 

 Ας περάσουµε τώρα στην επιγραφή η οποία βρίσκεται µπροστά 

από το άγαλµα του Τηλέµαχου53: 

Κἀγὼ τοῦδε ὁμάδελφος ἔφυν, ἀριθμὸν δὲ τὸν αὐτόν 

ἤμασι τοῖς αὐτοῖς ἐχφέρομαι στεφάνων 

νικῶν μουνοπάλην Τ[…..]σηνων δὲ ἄνδρα κράτιστον 

κτεῖνα (ἔθελον τὸ [μὲν οὔ]) ∙ Τηλέμαχος δὲ ὄνομα. 

 

 Ο Τηλέµαχος, σε πρώτο πρόσωπο τώρα, τονίζει πως έχει κερδίσει 

τον ίδιο αριθµό αθλητικών επιτυχιών µε τον αδελφό του Αγία στο άθληµα 

της πάλης, όµως, όχι στο παγκράτιο. Διακρίνουµε, λοιπόν, µία επιθυµία 

να τονιστεί η ίση αξία των δύο αδελφών. 

                                                           
53 Cummins, 2009, σελ 330 
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 Ας δούµε και την τρίτη επιγραφή, του Αγέλαου54: 

Οἵδε μὲν ἀθλοφόρου ῥώμης ἴσον ἔσχον, ἐγὼ δὲ 

σύγγονος ἀμφοτέρων τῶνδε Ἀγέλαος ἔφυν ∙ 

νικῶ δὲ στάδιον τούτοις ἅμα Πύθια παῖδας ∙ 

μοῦνοι δὲ θνητῶν τούσδ’ ἔχομεν στεφάνους. 

  

 Και εδώ διακρίνουµε την πρόθεση να δηλωθεί ισότητα των τριών 

αδελφών σε ό,τι αφορά τις αθλητικές επιτυχίες. Η πρόθεση αυτή, βέβαια, 

τόσο στην επιγραφή του Αγέλαου, όσο και στην επιγραφή του Τηλέµαχου, 

σίγουρα µας παραπέµπει στα όσα είπαµε νωρίτερα για τον Πίνδαρο 

σχετικά µε την προσπάθειά του να µην τονίσει τις διαφορές ανάµεσα στις 

νίκες των τριών αδελφών, αλλά να τις παρουσιάσει µε τέτοιο τρόπο ώστε 

να δείχνουν όλες σηµαντικότατες. Θα πρέπει, όµως, να µείνουµε λιγάκι 

και στην τελευταία φράση της επιγραφής μοῦνοι δὲ θνητῶν τούσδ’ ἔχομεν 

στεφάνους. Αδιαµφισβήτητα, η φράση αυτή παραπέµπει στους στίχους 24-

26 της ωδής του Πινδάρου: 

 

σὺν θεοῦ δὲ τύχᾳ 

ἕτερον οὔ τινα οἶκον ἀπε-  

φάνατο πυγˈμαχία <πλεόνων>  

ταμίαν στεφάνων μυχῷ Ἑλλάδος ἁπάσας. 

  

Και στις δύο περιπτώσεις δίνεται έµφαση στο γεγονός ότι η εκάστοτε 

γενιά έχει σηµειώσει τις περισσότερες νίκες στο ιστορικό της.  

Αρκετές είναι, εποµένως, οι οµοιότητες ανάµεσα στις επιγραφές 

αυτές και στην περιγραφή από τον Πίνδαρο των αθλητικών επιτυχιών 

των τριών προσώπων. Το γεγονός αυτό αποτελεί ισχυρό επιχείρηµα για 

το ότι τελικά ο Καλλίας και ο Κρεοντίδας ήταν όντως αδέλφια του 

Πραξιδάµαντα, αφού η τακτική αυτή παρατηρείται και σε άλλες 

                                                           
54 Cummins, 2009, σελ 331 
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περιπτώσεις55. Ασφαλώς, παρατηρούνται επίσης τεράστιες διαφορές 

ανάµεσα στις επιγραφές και στον Έκτο Νεμεόνικο, καθώς στην µία 

περίπτωση έχουµε επιγραφές, ενώ στην άλλη λυρική ποίηση, η οποία 

ακολουθεί τους σκοπούς και τις προθέσεις του ποιητή.56   

                                                           
55 Άλλωστε και αλλού ο Πίνδαρος ακολουθεί την τακτική αυτή, κάνει δηλαδή απλή 

αναφορά σε κάποιον νικητή, χωρίς να πει το όνοµά του και τον ονοµατίζει αργότερα. 

Συγκεκριµένα, την τακτική αυτήν ακολουθεί στον Έκτο Ισθμιόνικο, όπου γίνεται 

αναφορά σε µία νίκη στα Νέµεα στον στίχο 3 αλλά ο ποιητής µας δίνει το όνοµα του 

νικητή, του Πυθέα στον στίχο 58. 

Cummins, 2009, σελ 333 
56 Βλ. Cummins, 2009, σελ 331-333 για περαιτέρω σύγκριση των επιγραφών µε την ωδή του 

Πινδάρου. 
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Η ΓΗ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΟΝ 6Ο ΝΕΜΕΟΝΙΚΟ ΤΟΥ 

ΠΙΝΔΑΡΟΥ  

 Αφού, λοιπόν, εξηγήσαµε την τακτική του Πινδάρου να τιµά γενιές 

αλλά και να φροντίζει για την ισορροπία στην παρουσίαση των 

αθλητικών επιτυχιών των µελών, ας δούµε µε ποιον τρόπο µπορούν οι 

γενιές να συσχετιστούν µε την γη. Όπως προαναφέρθηκε, οι µελετητές 

έχουν επικεντρωθεί στις εικόνες της γης. Θα προσπαθήσω να δείξω, 

ωστόσο, ότι εξίσου σηµαντικές είναι και οι µεταφορές για την θάλασσα 

που καλύπτουν το δεύτερο µισό της ωδής. 

 Στον Έκτο Νεμεόνικο είναι έντονη η παρουσία της γης αλλά και της 

θάλασσας. Πιο συγκεκριµένα, οι εικόνες της γης που συναντάµε στην 

ωδή καλύπτουν το πρώτο µισό του ποιήµατος (στίχοι 1-30), ενώ στο 

υπόλοιπο µισό συναντάµε αρκετές θαλάσσιες εικόνες (στίχοι 31-65). 

Αρχικά, θα παραθέσω τις εικόνες της γης και της θάλασσας που 

εντοπίζονται στην ωδή και στην συνέχεια θα προχωρήσω σε µία ανάλυση 

της λειτουργίας των εικόνων αυτών σε σχέση µε το σύνολο του 

ποιήµατος. 

 

ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

 Κατ’ αρχάς, η ωδή ξεκινάει µε αναφορά στην Γη, η οποία είναι η 

κοινή µητέρα των θεών και των ανθρώπων (στίχοι 2-3). Λίγο παρακάτω, ο 

οµιλητής συσχετίζει το γένος του Αλκιµίδα µε τα γόνιµα χωράφια, τα 

οποία άλλοτε δίνουν άφθονους καρπούς, άλλοτε ξεκουράζονται. 

τεκμαίρει {δὲ} καί νυν Ἀλκιμίδας τὸ συγγενὲς ἰδεῖν 

ἄγχι καρποφόροις ἀρούραισιν, αἵτ’ ἀμειβόμεναι 

τόκα μὲν ὦν βίον ἀνδράσιν ἐπ- 

ηετανὸν ἐκ πεδίων ἔδοσαν, 

τόκα δ’ αὖτ’ ἀναπαυσάμεναι σθένος ἔμαρψαν. 

(στίχοι 8-11) 
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Η αναφορά στις νίκες του Αλκιµίδα ακολουθείται από την αναφορά στις 

νίκες του Πραξιδάµαντα, ο οποίος πρώτος έφερε βλαστάρια (ἔρνεα) στην 

γενιά του Αιακού µε την νίκη του στην Ολυµπία. Ο Πίνδαρος, λοιπόν, 

επιλέγει να παροµοιάσει τις αθλητικές επιτυχίες του Πραξιδάµαντα µε 

ένα στοιχείο της γης. 

 Οι εικόνες που σχετίζονται µε την θάλασσα εµφανίζονται στο 

δεύτερο µισό της ωδής. Η πρώτη θαλάσσια εικόνα που συναντάµε 

βρίσκεται στους στίχους 27-29. 

εὔ- 

θυν’ ἐπὶ τοῦτον, ἄγε, Μοῖσα 

οὖρον ἐπέων 

εὐκλέα∙ 

Πρόκειται για µία ναυτική µεταφορά. Ο οµιλητής παρακαλεί την Μούσα 

να φέρει ένδοξο άνεµο από λόγια. Στην συνέχεια, οι Βασσίδες 

παρουσιάζονται ως ναυστολέοντες (στίχος 32) ∙ η γενιά των Βασσίδων 

κουβαλά φορτίο µε δικά της εγκωµιαστικά τραγούδια (ἐπικώμια). Ο 

Πίνδαρος επιλέγει µία λέξη, η οποία σαφώς παραπέµπει σε ναυτικά 

συµφραζόµενα.  

 Στον στίχο 37 συναντάµε την λέξη ἔρνεσι για τα βλαστάρια της 

Λητούς. Σαφώς επιστρέφουµε στις εικόνες που σχετίζονται µε την γη. 

Άλλωστε νωρίτερα ο Πίνδαρος είχε χρησιµοποιήσει την ίδια λέξη για τις 

νίκες του Πραξιδάµατα, τις οποίες έχουµε συνδέσει ήδη µε την Γη. Κατά 

κάποιον τρόπο, στο σηµείο αυτό το πρώτο µέρος της ωδής συνδέεται µε το 

δεύτερο, η γη µε την θάλασσα. Μάλιστα, αµέσως µετά την αναφορά στα 

βλαστάρια της Λητούς ο οµιλητής τονίζει πως ο Κρεοντίδας τιµάται από 

την γέφυρα του ακούραστου Πόντου (πόντου τε γέφυρ’ ἀκάμαντος, στίχος 

39) επιστρέφοντας έτσι στο στοιχείο της θάλασσας. 

 Εντοπίζουµε, ακόµη, έναν στίχο της ωδής στον οποίον 

συνυπάρχουν η γη και η θάλασσα. Πρόκειται για τον στίχο 48. 

πέταται δ’ ἐπί τε χθόνα καὶ διὰ θαλάσσας τηλόθεν 

ὄνυμ’ αὐτῶν∙ 
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Το όνοµα των Βασσίδων διαδίδεται µε φτερωτή φήµη σε γη και θάλασσα. 

Ακολούθως, όταν ο οµιλητής αφηγείται τον σύντοµο µύθο για τον φόνο 

του Μέµνονα, τονίζει ότι ο Αχιλλέας πριν σκοτώσει τον γιο της φωτεινής 

Αυγής, κατέβηκε από το άρµα του και πάτησε στην γη. 

βαρὺ δέ σφιν 

νεῖκος Ἀχιλεύς 

ἔμπεσε χαμαὶ καταβαὶς ἀφ’ ἁρμάτων, 

(στίχοι 50-51) 

 Οι στίχοι 55-57 αποτελούν µία καθαρά ναυτική εικόνα από την µία, 

ένα ποιητολογικό σχόλιο από την άλλη. Στους στίχους αυτούς θα 

αναφερθούµε εκτενώς στην συνέχεια. 

τὸ δὲ πὰρ ποδὶ ναὸς ἑλισσόμενον αἰεὶ κυμάτων 

λέγεται παντὶ μάλιστα δονεῖν 

θυμόν. 

Ο Έκτος Νεμεόνικος κλείνει παροµοιάζοντας τον Μελησία, 

προπονητή του Αλκιµίδα, µε δελφίνι εξαιτίας της ταχύτητας και της 

δύναµής του. Η ωδή, λοιπόν, ξεκινάει µε την εικόνα της Γης ως µητέρας 

θεών και ανθρώπων και κλείνει µε µία θαλάσσια εικόνα. 
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Η ΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΣΣΙΔΕΣ 

Με ποιον τρόπο λειτουργούν, όµως, όλες αυτές οι εικόνες της γης 

και της θάλασσας και πώς θα µπορούσαν να συνδεθούν µε τις γενιές και 

το σύνολο της ωδής;  

Ξεκινώντας από την Γαία, πέρα από την ξεκάθαρη δήλωση του 

οµιλητή στην αρχή ότι αποτελεί την κοινή µητέρα θεών και ανθρώπων, το 

στοιχείο της γης χρησιµοποιείται από τον Πίνδαρο και για την ερµηνεία 

ενός άλλου «φαινοµένου». 

Όπως προαναφέρθηκε, στόχος του Πινδάρου στην ωδή αυτή είναι 

να τιµήσει, όχι έναν νικητή όπως γίνεται συνήθως, αλλά πέντε γενιές της 

οικογένειας των Βασσίδων. Η θέση του, όµως, είναι δύσκολη και αµήχανη 

θα µπορούσαµε να πούµε, καθώς ναι µεν ο Αλκιµίδας, ο τωρινός νικητής, 

τίµησε την οικογένειά του, ο πατέρας του και ο προπάππος του από την 

άλλη δεν την τίµησαν µε παρόµοιο τρόπο. Πρέπει, λοιπόν, µε κάποιο 

τρόπο να αναδειχθεί η γενιά στο σύνολό της χωρίς να υπάρχει εστίαση 

στις αθλητικές αποτυχίες, οι οποίες πρέπει κάπως να δικαιολογηθούν. 

Στην πρώτη στροφή ο Πίνδαρος αντιπαραβάλλει το γένος των 

θεών και το γένος των ανθρώπων τονίζοντας την σιγουριά και την 

ασφάλεια των θεών σε αντίθεση µε την αµηχανία και άγνοια των 

ανθρώπων (τὸ μέν οὐδέν). Από την µία πλευρά µοιάζουµε µε τους θεούς 

νόον και φύσιν αλλά από την άλλη δεν είµαστε από τα «ευνοηµένα» 

παιδιά της Γης, αφού δεν γνωρίζουµε την µοίρα µας. 

 Με το όνοµα του Αλκιµίδα στον στίχο 8 εξαφανίζεται το 

µεταφυσικό στοιχείο και η αντίληψη ότι η επιτυχία των ανθρώπων 

εµπεριέχει και το στοιχείο της αποτυχίας συνδέεται άµεσα µε την Γη. Το 

γένος του Αλκιµίδα παροµοιάζεται µε την Γη, µε τα χωράφια, τα οποία 

άλλοτε είναι γόνιµα και δίνουν καρπούς στους ανθρώπους, άλλοτε πάλι 

ξεκουράζονται συγκεντρώνοντας δυνάµεις.  

Οι νίκες και οι αποτυχίες της γενιάς, όπως έχουµε δει, 

παρουσιάζονται «εναλλάξ». Δικαίως, λοιπόν, η γενιά των Βασσίδων 

παροµοιάζεται µε την Γη και τα χωράφια της καθώς τόσο το γένος αυτό 

όσο και η Γη έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό ∙ προκειµένου να είναι 

γόνιµα και να δίνουν καρπούς, είτε κυριολεκτικά, είτε µεταφορικά, 

αναπαύονται ανά διαστήµατα ανακτώντας δυνάµεις για την γόνιµη 
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περίοδό τους57. Ο Αλκιµίδας ανήκει στην «παραγωγική περίοδο» της 

γενιάς του και χαρίζει στην οικογένειά του την νίκη. Ο Έκτος Νεμεόνικος 

ξεκινάει µε το γένος θεών και ανθρώπων, ενώ στην συνέχεια γίνεται 

εκτενής αναφορά στο γένος των Βασσίδων. Όπως τονίζει και η 

Athanassaki, ο Πίνδαρος ενδιαφερόταν περισσότερο να τραγουδήσει το 

κλέος του νικητή και της οικογένειάς του, παρά να δώσει λεπτοµέρειες 

των συνθηκών κάτω από τις οποίες επήλθε η αθλητική επιτυχία58. 

Κατανοούµε, λοιπόν, την «εµµονή» του Πινδάρου στις γενιές. 

 Το στοιχείο της γης, µπορεί να συσχετιστεί και µε έναν άλλον 

τρόπο µε τον νικητή. Ο Πίνδαρος, όταν παραθέτει τον µύθο για τον φόνο 

του Μέµνονα, αναφέρει πως ο Αχιλλέας κατέβηκε από το άρµα του, 

πάτησε στην γη και µετά σκότωσε τον αντίπαλό του. Οπωσδήποτε το 

έδαφος του έδωσε πολύ µεγαλύτερη σταθερότητα ώστε να επιτεθεί. Αλλά 

και στην πάλη η σταθερότητα αποτελεί θεµελιώδες στοιχείο ώστε να 

επέλθει η πολυπόθητη νίκη του αθλητή.  

                                                           
57 Ο Ευριπίδης αναφέρει πως η γη είναι η θεά Δήµητρα (Δη-µητρα, Γη-µητρα, µητέρα Γη, 

Πρινιανάκης, 1999, σελ 39): δύο γάρ, ὦ νενανία, τὰ πρώτ’ ἐν ἀνθρώποισι, Δήμητηρ θεά – γή 

δ’ ἐστίν, ὄνομα δ’ ὀπότερον βουλή κάλει (Ευριπίδης, Βάκχες 274). Η Περσεφόνη ήταν κόρη 

της θεάς Δήµητρας. Πατέρας της ήταν ο Δίας και σύζυγός της ο Άδης, ο οποίος την πήρε 

στον κάτω κόσµο για την οµορφιά της. Η Δήµητρα, όµως, την ζήτησε πίσω. Ο Άδης 

συµφώνησε να ανεβαίνει η Περσεφόνη έξι µήνες στον πάνω κόσµο και να κατεβαίνει 

τους επόµενους έξι κάτω. Έτσι, τους µήνες που η Περσεφόνη ήταν στον πάνω κόσµο, η 

Δήµητρα χαιρόταν και η φύση ήταν εύφορη, ενώ τους υπόλοιπους η γη δεν έδινε 

καρπούς. Έτσι εξηγείται από τον µύθο η καρποφορία της γης και η αγρανάπαυση. Ο 

µύθος της αρπαγής εµφανίζεται στον Ησίοδο (Θεογονία, 767)  
58 Athanassaki, 2012, σελ 1 
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Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΜΦΥΤΟΥ ΤΑΛΕΝΤΟΥ 

Το στοιχείο της φύσης είναι έντονο στον Έκτο Νεμεόνικο, καθώς 

κυριαρχούν οι εικόνες της γης και της θάλασσας, οι οποίες, µάλιστα, 

σχετίζονται µε τον έπαινο της γενιάς των Βασσίδων. Η φύση, όµως, ως 

κυρίαρχη εικόνα της ωδής και αν λάβουµε υπόψιν και την ερµηνεία της 

λέξης ως «η φυσική κατάσταση ενός ατόµου ή ενός πράγµατος ως 

αποτέλεσµα της φυσικής αναπτύξεως αυτού»59  µπορεί να συσχετιστεί και 

µε ένα άλλο χαρακτηριστικό των αθλητών, που δεν είναι άλλο από το 

έµφυτο ταλέντο, το οποίο αναπτύσσεται και καλλιεργείται. 

Η φύση είναι ένα στοιχείο το οποίο οι άνθρωποι λατρεύουν αλλά 

και φοβούνται. Η δύναµή της µπορεί να απειλήσει τον πολιτισµό, 

παράλληλα, όµως, αποτελεί µία δύναµη χωρίς την οποία δεν µπορεί να 

υπάρξει ζωή60. Ο άνθρωπος σχετίζεται άµεσα, εξαρτάται από την φύση 

και αποτελεί µέρος της. Για παράδειγµα, οι δραστηριότητες της 

ιστιοπλοΐας και της γεωργίας δεν µπορούν να υπάρξουν χωρίς άνεµο και 

βροχή. Οι δυνάµεις αυτές της φύσης, όµως, είναι χρήσιµες και 

απαραίτητες µόνο εάν µπορούν να αξιοποιηθούν για ένα ευεργετικό για 

τον άνθρωπο αποτέλεσµα. Από την άλλη πλευρά, οι δυνατοί άνεµοι 

εµποδίζουν την δραστηριότητα ενός ιστιοπλόου, ενώ η δυνατή βροχή 

µπορεί να καταστρέψει το έργο ενός γεωργού.  

Το στοιχείο της φύσης µε αυτή την έννοια µπορεί να συσχετιστεί µε 

το έµφυτο ταλέντο του κάθε ανθρώπου. Για να περάσουµε, όµως, στα 

αθλητικά συµφραζόµενα που απασχολούν και τον Πίνδαρο, είναι 

πολυσυζητηµένο το θέµα της συµβολής του έµφυτου ταλέντου στην 

τελική επιτυχία του εκάστοτε αθλητή. Συγκεκριµένα, ο Rose µελετά όλα 

χωρία τα οποία δείχνουν ότι η αριστεία είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την 

φυά61.  

Αρκεί, όµως, το έµφυτο ταλέντο για την αθλητική επιτυχία; Νοµίζω 

πως όχι. Η νίκη δεν έρχεται αυτόµατα αποκλειστικά και µόνο επειδή ο 

αθλητής έχει αυτή την ικανότητα. Σηµαντικότατο ρόλο στο τελικό 

αποτέλεσµα διαδραµατίζει ο τρόπος µε τον οποίο θα καλλιεργήσει 

κάποιος το ταλέντο αυτό. Ο Crotty, µάλιστα, υποστηρίζει ότι η αθλητική 

                                                           
59 Λήμμα «φύσις», Lidell Scott  
60 Boeke, 2007, σελ 46 
61 Rose,  1992, sελ. 160 
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νίκη αποτελεί συνέπεια ανθρώπινης και θεϊκής συµβολής62. Ο Shorey από 

την πλευρά του αναφέρει πως ο Πίνδαρος ένιωθε θαυµασµό για τον 

συνδυασµό µοίρας, έµφυτου ταλέντου, µάθησης και πρακτικής63. 

Πρόκειται για στοιχεία τα οποία συναντάµε στον Έκτο Νεμεόνικο. Η µοίρα 

είναι αυτή που ορίζουν οι θεοί (ο Αλκιµίδας ακολουθεί την µοίρα που 

όρισε ο Δίας, στίχος 13). Το έµφυτο ταλέντο αποδεικνύεται από τις 

αθλητικές επιτυχίες των προγόνων του Αλκιµίδα, οι οποίοι του 

κληροδότησαν την ικανότητα της νίκης, αλλά και από την λέξη φύσιν 

στον στίχο 5, την έµφυτη ορµή που αποτελεί µάλιστα κοινό στοιχείο θεών 

και ανθρώπων. Η πρακτική και η µάθηση χρεώνονται στο τέλος της ωδής 

στον ικανότατο προπονητή Μελησία. 

Κατά την άποψή µου και µελετώντας όσα παραθέτει ο Πίνδαρος 

στην ωδή του, το αποτέλεσµα κρίνεται από όλα τα παραπάνω στοιχεία ∙ 

το έµφυτο ταλέντο, την καλλιέργειά του, την µοίρα την οποία ορίζουν οι 

θεοί. Θεωρώ πως δεν έχει ιδιαίτερη σηµασία αν κάποιο από τα στοιχεία 

αυτά υπερτερεί έναντι του άλλου. Αυτό που πρέπει να τονιστεί στην 

παρούσα φάση είναι η ανάγκη να συνδυαστούν για την επίτευξη του 

επιθυµητού στόχου. 

Πώς, λοιπόν, ο συνδυασµός έµφυτου ταλέντου και άσκησής του 

µπορεί να συσχετιστεί µε την φύση; Αναφέραµε νωρίτερα ότι η φύση είναι 

ωφέλιµη για τον άνθρωπο, µόνο όµως όταν η δύναµή της µπορεί να 

αξιοποιηθεί. Με τον ίδιο τρόπο, το έµφυτο ταλέντο ενός αθλητή είναι 

ωφέλιµο αποκλειστικά και µόνο όταν καλλιεργηθεί. 

Εποµένως, η φύση έχει τις θετικές και τις αρνητικές πλευρές της. 

Στον Έκτο Νεμεόνικο, το στοιχείο της φύσης και, συγκεκριµένα, της γης 

και της θάλασσας είναι έντονο. Παρατηρούµε, όµως, µόνο την θετική 

πλευρά της φύσης, παραδείγµατος χάριν τον ένδοξο άνεµο από λόγια 

στους στίχους 27-29 ή τον ακούραστο Πόντο που τιµά την νίκη του 

Κρεοντίδα στον στίχο 39. Η καλή πλευρά της φύσης σχετίζεται άµεσα µε 

την αθλητική επιτυχία, καθώς συµβολίζει την ευτυχή συγκυρία της νίκης. 

  

                                                           
62 Crotty, 1982, σελ 3 
63 Shorey, 1909, σελ. 189 
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Ο ΜΕΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΛΦΙΝΙ 

 Προχωρώντας στις θαλάσσιες εικόνες, ας περάσουµε σε µία πολύ 

σηµαντική εικόνα της ωδής, η ανάλυση της οποίας θα αναδείξει την 

σηµασία των µεταφορών της θάλασσας για την τελική εικόνα του 

ποιήµατος. Πρόκειται για την παροµοίωση του Μελησία µε δελφίνι. 

 

δελφῖνι καὶ τάχος δι’ ἅλμας 

ἶσον <κ’> εἴποιμι Μελησίαν  

χειρῶν τε καὶ ἰσχύος ἁνίοχον. 

(στίχοι 64-66) 

 Ο Πίνδαρος αφιερώνει µόλις τρεις στίχους στον προπονητή 

Μελησία. Συγκεκριµένα τον χαρακτηρίζει ηνίοχο των χεριών και της 

δύναµης και τον παροµοιάζει µε δελφίνι εξαιτίας της ταχύτητάς του. 

Μπορούµε πολύ καλά να καταλάβουµε γιατί τον  αποκαλεί ηνίοχο των 

χεριών και της δύναµης, καθώς το άθληµα στο οποίο προπονούσε τους 

επίδοξους νικητές ήταν η πάλη. Χαρακτηριστικό ενός ηνίοχου είναι η 

δύναµη των χεριών για να χειριστεί τα ηνία. Από την άλλη πλευρά, 

ηνίοχος σηµαίνει και καθοδηγητής, εποµένως ο Μελησίας ήταν αυτός που 

«κρατούσε τα ηνία», που καθοδηγούσε τους αθλητές προπονώντας τους. 

Αυτό, όµως, που έχει προκαλέσει ιδιαίτερη εντύπωση και έχει 

απασχολήσει τους µελετητές είναι η παροµοίωση του Μελησία µε 

δελφίνι64. 

 Ο Gerber υποστηρίζει ότι ,όπως ο αετός θεωρείται το καλύτερο από 

τα πετούµενα, έτσι και το δελφίνι θεωρείται το καλύτερο από τα 

πλάσµατα της θάλασσας65. Εποµένως, ο χαρακτηρισµός του Μελησία ως 

δελφινιού είναι ιδιαίτερα τιµητικός. Γιατί, όµως, δελφίνι; 

 Ο Bury από την πλευρά του υποστηρίζει πως ο Μελησίας 

παροµοιάζεται µε δελφίνι εξαιτίας της ελαστικότητας του σώµατός του66. 

Αν το καλοσκεφτούµε, το άθληµα της πάλης απαιτεί ευλυγισία και 

ελαστικότητα του σώµατος. Ο Fennell υποστηρίζει ότι, όπως το δελφίνι 

                                                           
64 Για τους προπονητές στον Πίνδαρο βλ. Nash, 1990, σελ 102-120 και Woloch, 1963, σελ 

102-104. 

Για την εκπαίδευση των αθλητών γενικότερα βλ. Harris, 1964, σελ. 170-178 
65 Gerber, 1999, σελ 86 
66 Bury, 1890, σελ. 235 
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είναι αξεπέραστο σε ταχύτητα, έτσι και ο Μελησίας είναι αξεπέραστος 

στην ειδικότητά του67.  Ο Πίνδαρος, βέβαια, έχει αναφέρει και σε άλλες 

ωδές του τον Μελησία. Συγκεκριµένα, είναι απόλυτα ξεκάθαρο από τον 

Όγδοο Ολυμπιόνικο (στίχοι 54-60) και τον Τέταρτο Νεμεόνικο (στίχοι 93-94) 

ότι ο Μελησίας υπήρξε επιτυχηµένος παλαιστής και µέρος της επιτυχίας 

του θα πρέπει να συµπεριελάµβανε τους ταχείς ελιγµούς του. Επίσης, η 

ταχύτητα των χεριών και των ποδιών παρουσιάζονται ως χαρακτηριστικά 

ενός επιτυχηµένου παλαιστή στον Ένατο Ολυμπιόνικο68. Εποµένως, τα 

στοιχεία της ευλυγισίας και της ταχύτητας αποδίδονται στον Μελησία και 

σε άλλες ωδές του Πινδάρου, χαρακτηριστικά τα οποία σίγουρα θα 

µπορούσε να διδάξει στους αθλητές του.  

 Η δική µου επιχειρηµατολογία σχετικά µε την επιλογή του 

Πινδάρου να παροµοιάσει τον Μελησία µε δελφίνι θα στηριχθεί στην 

άποψη του Bury, ο οποίος, εκτός του ότι δίνει µια ερµηνεία για την 

παροµοίωση, εντάσσει και στα συµφραζόµενα της ωδής την επιλογή 

αυτή69. Κατ’ αρχάς, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο Λουκιανός 

χρησιµοποιεί το ρήµα δελφινίζω για να περιγράψει την ευλυγισία στο 

άθληµα της πάλης (1.24). Όµως, ακόµη κι αν ο Πίνδαρος ήθελε να 

χρησιµοποιήσει µία ποιητική εικόνα για να περιγράψει έναν επιδέξιο 

προπονητή, κατά την άποψή µου, δεν αιτιολογείται απόλυτα η επιλογή 

του να τον παροµοιάσει µε δελφίνι. Ίσως, λοιπόν, θα πρέπει να 

υποθέσουµε ότι ο ποιητής µε την παροµοίωση αυτήν σκόπευε να 

συµβολίσει κάτι παραπάνω από την ευλυγισία του παλαιστή.  

 Αν επικεντρωθούµε στο δελφίνι αυτό καθ’ αυτό, θα διαπιστώσουµε 

ότι τα δύο χαρακτηριστικά για τα οποία είναι κυρίως γνωστό είναι η 

ταχύτητά του και η αγάπη για την µουσική, όπως διαπιστώνουµε και από 

την ιστορία του λυρικού ποιητή Αρίωνα, η οποία µας είναι γνωστή από 

τον Ηρόδοτο70. Κάποτε ο Αρίων αποφάσισε να ταξιδέψει στην Σικελία για 

να εξασφαλίσει τα προς το ζην. Εκεί, αφού µε την τέχνη του συγκέντρωσε 

χρήµατα και πλούτη, ξεκίνησε το ταξίδι της επιστροφής µε ένα 

κορινθιακό πλοίο. Κατά την διάρκεια του ταξιδιού οι ναύτες θέλησαν να 

τον ληστέψουν και να τον πετάξουν στην θάλασσα. Ο Αρίων 

                                                           
67 Fennell, 1899 
68 εὔχειρα, δεξιλογυιον (στ. 111) 
69 Bury, 1890, σελ 235-238 
70 Ιστορίαι, 1.24.1-1.24.8 

Bury, 1890, σελ 235  
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προσφέρθηκε να τους δώσει χρήµατα για να σώσει την ζωή του, αλλά 

µάταια. Τότε τους παρακάλεσε να του κάνουν µία τελευταία χάρη ∙ να τον 

αφήσουν να τραγουδήσει πριν από τον θάνατό του. Οι ναύτες δέχτηκαν. 

Ο Αρίων πήρε την κιθάρα του, στάθηκε στην πλώρη του καραβιού και 

τραγούδησε έναν ύµνο προς τον θεό Απόλλωνα. Τότε ένα δελφίνι, το 

οποίο εθεωρείτο το ιερό ζώο του Απόλλωνα, τον πήρε στην ράχη του και 

τον έβγαλε στο ακρωτήριο Ταίναρο. Από εκεί ο Αρίων πήγε πεζός στην 

Κόρινθο. Χάρη στον Ηρόδοτο, λοιπόν, ο Αρίων συνδέθηκε άµεσα µε το 

δελφίνι και αυτό µε την σειρά του µε την µουσική. 

 Αλλά και ο ίδιος ο Απόλλωνας, στον Ομηρικό ύμνο στον Απόλλωνα 

(στίχοι 280-304), αφού ιδρύει το µαντείο στους Δελφούς, µεταµορφωµένος 

σε δελφίνι πέφτει µέσα στο καράβι Κρητών που πλέουν για την Πύλο. 

Στην συνέχεια αφού οδηγεί το καράβι στους Δελφούς και φανερώνεται 

στους Κρήτες, τους πείθει να τον υπηρετήσουν στο ιερό του.  

Αξίζει στο σηµείο αυτό να σηµειωθεί ένα απόσπασµα, το οποίο 

επιβεβαιώνει το δεύτερο χαρακτηριστικό του δελφινιού που αναφέραµε, 

την αγάπη για την µουσική. 

ἁλίου δ’ ἐρεθίζομαι δελφῖνος ὑπόκρισιν ∙ 

τὸν μὲν ἀκύμονος ἐν πόντου πελάγει  

αὐλῶν ἐκίνησ’ ἐρατὸν μέλος 

Fragment 235 

 Το δελφίνι, λοιπόν, σχετίζεται άµεσα µε το µέλος∙ ο Μελησίας 

ετυµολογικά επίσης θα µπορούσε να σχετίζεται µε το µέλος ∙ αλλά και ο 

Πίνδαρος στον στίχο 54 σηµειώνει ἔχω μελέταν (µελέταν, µέλος)71. Ας µην 

ξεχνάµε, επίσης, ότι µελετάµε λυρική ποίηση, θεµελιώδες στοιχείο της 

οποίας είναι το µέλος. Δεν µπορεί παρά να υπάρχει µία σύνδεση ανάµεσα 

σε αυτά τα στοιχεία. Κατ’ αρχάς, η λέξη μελέταν ενδεχοµένως να 

προετοιµάζει την αναφορά στον Μελησία, ο οποίος παροµοιάζεται µε 

δελφίνι. Καταλαβαίνουµε, έτσι, και την ναυτική µεταφορά η οποία 

ακολουθεί αµέσως µετά την δήλωση του Πινδάρου ἔχω μελέταν.  

                                                           
71 Μελέταν: µέλω: µέλος ∙ πρόκειται για λέξεις µε κοινή ρίζα 

βλ Homann λήµµα «µελέτα» 
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 Ο Bury, επίσης, συνδέει τα δελφίνια µε τους Αιγινήτες και κατ’ 

επέκταση µε τους Βασσίδες72. Στο σηµείο αυτό αξίζει να παραθέσουµε ένα 

ιδιαίτερα διαφωτιστικό για την περίπτωσή µας απόσπασµα: 

 

οἷοι δ’ ἀρετὰν 

δελφῖνες ἐν πόντω ταμίαι τε σοφοὶ 

Μοισᾶν ἀγωνίων τ’ ἀέθλων. 

Απόσπασµα 1.9.8 

 Εδώ οι Αιγινήτες, σύµφωνα µε τον Bury, συγκρίνονται µε δελφίνια, 

ενώ τα δελφίνια συσχετίζονται µε αγώνες και µε το τραγούδι, όπως 

είδαµε στο προηγούµενο απόσπασµα που παραθέσαµε. Αλλά και στον 

Έκτο Νεμεόνικο διαβάζουµε στον στίχο 59 ἀγώνων, τοῖς ἐνέποισιν ἱερούς. 

Τα δελφίνια, λοιπόν, συνδέονται µε το τραγούδι και τους αγώνες. Αλλά 

και ο Μελησίας συνδέεται µε το τραγούδι (µέλος) και τους αγώνες αφού 

είναι προπονητής των παλαιστών και υπήρξε ο ίδιος παλαιστής. 

 Ο παραλληλισµός, όµως, των Βασσίδων µε δελφίνια µπορεί να 

στηριχθεί και µε βάση τα όσα στοιχεία µας δίνει το προηγούµενο 

απόσπασµα και ο Έκτος Νεμεόνικος. Στον στίχο 26 ο οίκος των Βασσίδων 

χαρακτηρίζεται ως ταμίας στεφάνων και µάλιστα σε συµφραζόµενα 

ναυτικής µεταφοράς. Αλλά και στο απόσπασµα που παραθέσαµε οι 

Αιγινήτες αποκαλούνται ταμίαι ἀγωνίων ἀέθλων. Άρα, λοιπόν, δεν θα 

µπορούσαµε να πούµε ότι οι Βασσίδες παροµοιάζονται, µέσω του 

Μελησία, µε δελφίνια; Η υπόθεση αυτή, άλλωστε, δίνει µία ακόµη 

εξήγηση για τις ναυτικές µεταφορές που χρησιµοποίησε ο Πίνδαρος στην 

ωδή του. 

Η επιλογή λοιπόν του Πινδάρου να παροµοιάσει τον Μελησία µε 

δελφίνε συνδέει µε τρόπο εκπληκτικό τον προπονητή µε τα υπόλοιπα 

στοιχεία που παρατίθενται στην ωδή, δηλαδή τους Αιγινήτες, τους 

Βασσίδες, την θάλασσα και το µέλος (Μελησίας, µελέταν). 

 Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί, βέβαια, το γεγονός ότι ο Μελησίας, 

όντας Αθηναίος, τιµάται και µάλιστα µε τέτοιον τρόπο σε µία Αιγινητική 

                                                           
72 Bury, 1890, σελ 238 



49 
 

ωδή. Την εποχή που υποθέτουµε ότι χρονολογείται η ωδή, γύρω στο 465 

πΧ, υπήρχε πολιτική κρίση µεταξύ Αθήνας και Αίγινας73. Γιατί, λοιπόν, ο 

Πίνδαρος επιλέγει να επαινέσει σε αιγινητικό κοινό έναν Αθηναίο 

προπονητή; 

 Αρκετές είναι οι υποθέσεις των µελετητών. Ο Wade-Gery 

υποστηρίζει πως ο Μελησίας ήταν ο πιο κοντινός Αθηναίος φίλος του 

Πινδάρου74. Η Burnett από την πλευρά της υποθέτει πως πρόκειται για 

έναν αυθόρµητο έπαινο75. Η Athanassaki υποστηρίζει πως δεν πρέπει να 

µας κάνει εντύπωση ο έπαινος του Μελησία από τον Πίνδαρο, καθώς ο 

προπονητής έχει ήδη αναλάβει δύο Αιγινήτες αθλητές, τον Τιµάσαρχο 

(Νεμ. 4.93-96) και τον Αλκιµίδα (Νεμ. 6.64-66). Αυτό δείχνει ότι οι Αιγινήτες 

εκτιµούσαν και εµπιστεύονταν τον Μελησία76. Τέλος, ο Fearn αναφέρει 

πως η τακτική αυτή του Πινδάρου αποδεικνύει τους ισχυρούς δεσµούς 

µεταξύ Αθηναίων και Αιγινητών αριστοκρατών77 . 

 Οι παραπάνω απόψεις στο σύνολό τους αποδεικνύουν ότι δεν 

πρέπει να απορούµε για την επιλογή του Πινδάρου να επαινέσει τον 

Μελησία, ο οποίος ήταν Αθηναίος. Άλλωστε, αυτό που έχει σηµασία είναι 

οι πράξεις του και τα αποτελέσµατα που έφεραν αυτές στους Αιγινήτες 

αθλητές. 

 

  

                                                           
73 Athanassaki, 2011, σελ 291  
74 Wade-Gery, 1958,  σελ 243-247 
75 Burnett, 2005, σελ 216-17 
76 Athanassaki, 2011, σελ 292  
77 Athanassaki, 2011, σελ 292 
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ΤΑ ΠΟΙΗΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟΝ ΕΚΤΟ ΝΕΜΕΟΝΙΚΟ 

 Τα ποιητολογικά σχόλια στον Έκτο Νεμεόνικο δεν τίθενται από τον 

Πίνδαρο σε τυχαίες θέσεις, καθώς σχετίζονται άµεσα µε τα θέµατα που 

θέλει να τονίσει σε κάθε περίπτωση. Επίσης, θα αναδείξω πως σε κάθε 

ποιητολογικό σχόλιο συµπεριλαµβάνεται κάποια εικόνα της γης ή της 

θάλασσας, στοιχείο το οποίο συµβάλλει στην συνοχή της ωδής.  

Στους στίχους 25-30 ο Πίνδαρος εκφράζει την ελπίδα ότι τα λόγια 

του είναι εύστοχα και θα κατορθώσουν να υµνήσουν την άξια γενιά των 

Βασσίδων. Οι πράξεις της γενιάς αυτής είναι αξιέπαινες και προσφέρουν 

υλικό στους θεράποντες των Πιερίδων, δηλαδή στους ποιητές. Ο οµιλητής, 

λοιπόν, δίνει έµφαση στο γεγονός ότι οι σπουδαίες πράξεις των 

ανθρώπων µένουν στους αιώνες χάρη στους ποιητές, οι οποίοι 

εµπνέονται από αυτές και γράφουν ποιήµατα. 

 

ἔλπομαι 

μέγα εἰπὼν σκοποῦ ἄντα τυχεῖν 

ὥτ’ ἀπὸ τόξου ἱείς∙ εὔ- 

θυν’ ἐπὶ τοῦτον, ἄγε, Μοῖσα, (28) 

οὖρον ἐπέων  (28b) 

� εὐκλέα∙ παροιχομένων γὰρ ἀνέρων, (29) 

ἀοιδαὶ καὶ λόγοι τὰ καλά σφιν ἔργ’ ἐκόμισαν∙ (30) 

Εδώ έχουµε την φράση οὖρον ἐπέων , η οποία παραπέµπει στην θάλασσα. 

 

Το γεγονός της διαιώνισης των γεγονότων µέσω των ποιηµάτων 

συζητάει, βέβαια, ο Πίνδαρος και στον Έκτο Πυθιόνικο.  

Πυθιόνικος ἔνθ’ ὀλβίοισιν Ἐμμενίδαις 

ποταμίᾳ τ’ Ἀκράγαντι καὶ μὰν Ξενοκράτει 

ἑτοῖμος ὕμνων θησαυρὸς ἐν πολυχρύσῳ 

�Ἀπολλωνίᾳ τετείχισται νάπᾳ∙ 

τὸν οὔτε χειμέριος ὄμβρος, ἐπακτὸς ἐλθών 

ἐριβˈρόμου νεφέλας 

στρατὸς ἀμείλιχος, οὔτ’ ἄνεμος ἐς μυχούς 
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ἁλὸς ἄξοισι παμφόρῳ χεράδει 

τυπτόμενον. 

 

(στίχοι 5-14) 

 
Εδώ ο ποιητής τονίζει την αντίθεση ανάµεσα στα φυσικά µνηµεία και τα 

ποιήµατα, όσον αφορά στη διαιώνιση της µνήµης των γεγονότων. Το 

ποίηµα αποτελεί έναν θησαυρό, τον οποίο δεν θα φθείρει ούτε 

χειµωνιάτικη βροχή, ούτε άνεµος στα βάθη της θάλασσας. Παρατηρούµε 

ότι και εδώ είναι έντονη η παρουσία της φύσης αλλά η αρνητική της 

πλευρά (χειµωνιάτικη βροχή, άνεµος τα οποία φθείρουν τα φυσικά 

µνηµεία, όχι όµως τα ποιήµατα). Αντιθέτως, στον Έκτο Νεμεόνικο 

παρουσιάζεται η θετική πλευρά της φύσης µόνο. Παρατηρούµε, επίσης, 

ότι στον Έκτο Πυθιόνικο η φύση µπορεί να καταστρέψει τα µνηµεία, αλλά 

όχι τα τραγούδια ενώ στον Έκτο Νεμεόνικο η φύση συσχετιζεται µόνο µε 

τα τραγούδια, τα οποία διασώζονται στους αιώνες. Γι’ αυτό και ο οµιλητής 

ζητά από την Μούσα να στείλει «ούριο άνεµο», ο οποίος θα ταξιδέψει 

µέσα από τα λόγια του ποιήµατος τις ένδοξες πράξεις των Βασσίδων. 

 Η ποίηση, λοιπόν, διασώζει τις ένδοξες πράξεις των ανθρώπων. 

Αµέσως µετά ο οµιλητής αναφέρεται στις ένδοξες πράξεις των 

«ναυστολεόντων» Βασσίδων. Η ναυτική µεταφορά στο σηµείο αυτό της 

ωδής δεν είναι καθόλου τυχαία, όπως θα διαπιστώσουµε στην συνέχεια. 

Σε πρώτο στάδιο, παρατηρούµε ότι ο ναυτικός όρος ναυστολέοντες 

συνδέεται µε την φράση οὖρον ἐπέων στον στίχο 28b. 

 Ποιητολογικό σχόλιο, όµως, εντοπίζουµε επίσης στους στίχους 45 

έως 47 του Έκτου Νεμεόνικου. 

 

πλατεῖαι πάντοθεν λογίοισιν ἐντὶ πρόσοδοι   

νᾶσον εὐκλέα τάνδε κοσμεῖν∙ ἐπεί σφιν Αἰακίδαι 

ἔπορον ἔξοχον αἶσαν ἀρε- 

τὰς ἀποδεικνύμενοι μεγάλας 

 

Ο Πίνδαρος αναφέρεται στο γεγονός ότι το νησί της Αίγινας αποτελεί για 

πολλούς και διάφορους λόγους έµπνευση για τους ποιητές, οι οποίοι είχαν 
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βρει δρόµο για να επαινέσουν το νησί. Οι δρόµοι αυτοί, οι πρόσοδοι, δεν 

µπορεί παρά να είναι θαλάσσιοι. Ο λόγος των πολλών επαίνων ήταν τα 

έξοχα προτερήµατα των Αιακιδών. Η γενιά του Αιακού, λοιπόν, ήταν 

ιδιαίτερα σηµαντική για την λατρεία των Αιγινητών78. Γι’ αυτό, πολλές 

φορές ο Πίνδαρος εξισώνει τους Αιακίδες µε τους Αιγινήτες, όπως για 

παράδειγµα στους στίχους 17-18. 

κεῖνος γὰρ Ὀλυμπιόνικος ἐὼν Αἰακίδαις 

ἔρνεα πρῶτος <ἔνεικεν> 

 Εδώ, φυσικά, έχουµε τα ἔρνεα, τα βλαστάρια, µία µεταφορά από 

την γη. 

 Ας επιστρέψουµε, όµως, στο ποιητολογικό σχόλιο των στίχων 45-47. 

Με τα λόγια του αυτά ο ποιητής ξεκινάει την µετάβαση από τον έπαινο 

των Βασσίδων στον µύθο χρησιµοποιώντας την οικεία για τους ποιητές 

εικόνα του µονοπατιού, η οποία αποτελεί µεταφορά για την ποίηση. Ως 

µονοπάτι, φυσικά, µπορεί να νοηθεί τόσο η πορεία του ποιητή µέχρι να 

ολοκληρώσει ένα ποίηµα, όσο και η πορεία του αθλητή.  

Αµέσως µετά ο Πίνδαρος παραθέτει τον µύθο που περιγράφει τον 

φόνο του Μέµνονα από τον Αχιλλέα. Η ἀρετά των Αιακιδών ταιριάζει µε 

το ὄνυμά τους που πετάει πάνω από γη και θάλασσα και φτάνει ακόµη 

και στους Αιθίοπες, όταν δεν επιστρέφει ο Μέµνων: 

καὶ ἐς Αἰθίοπας 

Μέμνονος οὐκ {ἂν} ἀπονοστή- (50) 

σαντος ἔπαλτο∙ βαρὺ δέ σφιν (50) 

νεῖκος Ἀχιλεύς (50b) 

� ἔμπεσε χαμαὶ καταβαὶς ἀφ’ ἁρμάτων,  (51) 

φαεννᾶς υἱὸν εὖτ’ ἐνάριξεν Ἀόος ἀκμᾷ 

ἔγχεος ζακότοιο. 

 Μόλις ολοκληρώνει την σύντοµη αφήγηση του µυθολογικού 

επεισοδίου ο Πίνδαρος παραθέτει ακόµη ένα ποιητολογικό σχόλιο. Στο 

σηµείο αυτό της ωδής, λοιπόν, εντοπίζουµε σχήµα κύκλου, καθώς έχουµε 

                                                           
78 Gerber, 1999, σελ 72 
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ποιητολογικό σχόλιο τόσο πριν όσο και αµέσως µετά την µυθολογική 

αφήγηση. Μάλιστα, χρησιµοποιεί την εικόνα του µονοπατιού, όπως είχε 

κάνει και στην εισαγωγή του µύθου. Εδώ, όµως, ο δρόµος είναι ένας και 

τον έχουν ταξιδέψει παλαιότεροι ποιητές.  

καὶ ταῦτα μὲν παλαιότεροι 

ὁδὸν ἀμαξιτὸν εὗρον∙ ἕπο- 

μαι δὲ καὶ αὐτὸς ἔχων μελέταν∙ (54) 

 

Έχουµε ήδη αναφέρει πώς η λέξη μελέταν σχετίζεται µε το µέλος, τον 

Μελησία που παροµοιάζεται µε δελφίνι, και κατ’ επέκταση µε τις εικόνες 

της θάλασσας. 

 

Ο Πίνδαρος, λοιπόν, τιµά τους Αιακίδες περιγράφοντας, έστω και 

σύντοµα, την νίκη του Αχιλλέα ενάντια στον βασιλιά της Αιθιοπίας 

Μέµνονα. Μετά «κόβει» την ιστορία του, λέγοντας ότι πατάει σε έναν 

δρόµο που είχαν ανακαλύψει και οι παλαιότεροι. Ακολουθεί τον ίδιο 

δρόµο αλλά έχει διαφορετική έγνοια (μελέταν), να τιµήσει τον νικητή. Ο 

κάθε ποιητής, δηλαδή, ακολούθησε το συγκεκριµένο µονοπάτι µε κάποιο 

σκοπό. Η έγνοια του Πινδάρου ακολουθώντας αυτόν τον δρόµο είναι να 

τιµήσει τον Αλκιµίδα. Ασφαλώς, δεν µπορούµε να ξέρουµε τους ποιητές 

που είχε στο µυαλό του ο Πίνδαρος, εκτός από τον συγγραφέα της 

χαµένης σήµερα Αιθιοπίδος79. 

 Η αυτοαναφορά του ποιητή στο ίδιο του το έργο θα πρέπει, 

σύµφωνα µε τον Crotty, να γνωστοποιήσει στο ακροατήριο το γεγονός ότι 

το ποίηµα είναι αποτέλεσµα προσωπικής προσπάθειας και κόπου80. Από 

όλα τα θέµατα που έχει στην διάθεσή του, διαλέγει ένα συγκεκριµένο, 

αυτό που τον συγκινεί περισσότερο και ασχολείται µαζί του ἔχων 

μελέταν, µε ιδιαίτερη έγνοια και προσήλωση στον στόχο του. 

 Τα θέµατα που έχει στην διάθεσή του ο ποιητής µπορούν να 

παραλληλιστούν, µε βάση τα όσα διαβάζουµε στην ωδή, µε κύµατα. Από 

όλα τα κύµατα, λοιπόν, αυτό που κυλά µπροστά στο καράβι ταράζει την 

                                                           
79 Gerber, 1999, σελ 78 
80 Crotty, 1982, σελ 27 



54 
 

καρδιά πολύ περισσότερο, όπως λέει χαρακτηριστικά ο Πίνδαρος στους 

στίχους 55-57. 

 

τὸ δὲ πὰρ ποδὶ ναὸς ἑλισσόμενον αἰεὶ κυμάτων (55) 

λέγεται παντὶ μάλιστα δονεῖν 

θυμόν. ἑκόντι δ’ ἐγὼ νώ- 

τῳ μεθέπων δίδυμον ἄχθος (57) 

ἄγγελος ἔβαν  (57b) 

 

Η αναφορά στα κύµατα, βεβαίως, δηλώνει επίσης ότι ο ποιητής έχει 

επιλέξει έναν θαλάσσιο δρόµο, ο οποίος συµβολίζει την ποίηση. Ο 

θαλάσσιος δρόµος είναι επίσης µεταφορά για την ποίηση επειδή υµνεί 

τους νησιώτες Αιγινήτες. 

 

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν στον σηµερινό αναγνώστη οι 

παραπάνω στίχοι. Ο ίδιος ο Πίνδαρος παρουσιάζει τον εαυτό του πρόθυµο 

µαντατοφόρο που κουβαλά διπλό φορτίο. Το περιεχόµενο των στίχων 

είναι οµολογουµένως παράδοξο. Ωστόσο, στον στίχο 56 συναντάµε το 

ρήµα λέγεται. Ο Πίνδαρος χρησιµοποιεί συχνά αυτό το ρήµα για να 

δηλώσει την πειστικότητα των λεγοµένων του, ακόµη και όταν δεν 

υπάρχει λόγος αµφισβήτησης των όσων υποστηρίζει81.  

 Ας ξεκινήσουµε µε το πρώτο µισό του αποσπάσµατος (στίχοι 55-57). 

Σε άλλες ωδές του Πινδάρου η λέξη πούς χρησιµοποιείται για να δηλώσει 

ένα θέµα που απασχολεί άµεσα τον ποιητή82. Ό,τι είναι µπροστά στα 

«πόδια» του ποιητή, αυτό είναι που τον ανησυχεί άµεσα, αυτό είναι που 

πρέπει να αντιµετωπίσει. Το µοτίβο αυτό συχνά εµφανίζεται όταν ο 

ποιητής θέλει να κάνει µία µετάβαση, να περάσει από ένα θέµα σε ένα 

άλλο. Έτσι συµβαίνει και εδώ ∙ ο Πίνδαρος θέλει να περάσει από τον µύθο 

στο hic et nunc, από την γενιά του Αιακού στην γενιά του Αλκιµίδα. Ο 

σκοπός της αφήγησης του επεισοδίου σύµφωνα µε το οποίο ο Αχιλλέας 
                                                           
81 Gerber, 1999, σελ 80 
82 Όπως στον Πυθ.8.32-34 τὸ δ’ ἐν ποσί μοι τράχον/ἴτω τεὸν χρέος, ὦ παῖ, νεώτατον καλῶν, / 

ἐμᾷ ποτανὸν ἀμφὶ μαχανᾷ, Πυθ. 10.61-62 τῶν δ’ ἕκαστος ὀρούει, τυχὼν κεν ἀρπαλἐαν 

σχέθοι φροντίδα τὰν πὰρ ποδός, Ισθµ. 8.12-13 τὸ δὲ πρὸ ποδὸς / ἄρειον ἀεὶ βλέπειν 

Gerber, 1999, σελ 79 
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σκοτώνει τον Μέµνονα ήταν να τιµήσει τους Αιακίδες. Ο ποιητής, όµως, 

θέλει τώρα να επιστρέψει στην περίσταση για την οποία συνετέθη η ωδή. 

Εν προκειµένω έχουµε την αντίθεση ανάµεσα στους παλαιότερους, 

δηλαδή στον Αχιλλέα και την γενιά των Αιακιδών, και σε αυτό που 

βρίσκεται πὰρ ποδὶ, δηλαδή τον Αλκιµίδα και την γενιά των Βασσίδων. 

Αυτό που απασχολεί τον ποιητή περισσότερο είναι το σήµερα. 

Προκειµένου βέβαια να τιµήσει το σήµερα, οφείλει να αναφέρει και το 

χθες. 

 Σε αντίθεση µε τις άλλες ωδές του Πινδάρου, όπου συναντάται ο 

ίδιος όρος, εδώ ο όρος πούς εµφανίζεται σε ναυτικά συµφραζόµενα. 

Αρκετές διαφωνίες έχουν διατυπωθεί για το ακριβές νόηµα της λέξης 

πούς σε σχέση και µε το καράβι. Οι σχολιαστές ερµηνεύουν το πούς ως 

πηδάλιο83. Ο Gerber, ωστόσο, µε τον οποίο συµφωνώ, αναφέρει πως ο 

Πίνδαρος δεν είχε στο µυαλό του κάποιο συγκεκριµένο µέρος του πλοίου, 

όταν αναφερόταν στο πὰρ ποδί. Χρησιµοποίησε απλώς µεταφορικά την 

λέξη για να περιγράψει το µονοπάτι του πλοίου84. 

 

ἑκόντι δ’ ἐγὼ νώ- 

τῳ μεθέπων δίδυμον ἄχθος (57) 

ἄγγελος ἔβαν  (57b) 

 

 Το συγκεκριµένο χωρίο έχει προκαλέσει εύλογα το ενδιαφέρον των 

µελετητών. Ο Πίνδαρος συχνά δηλώνει την προθυµία του να επαινέσει 

τον νικητή. Τονίζοντας την διάθεσή του αυτήν, θέλει να εξαφανίσει 

οποιαδήποτε πιθανή υποψία ότι ο έπαινός του γίνεται απλώς και µόνο 

κατόπιν «παραγγελίας» και δεν αντιπροσωπεύει προσωπικά και γνήσια 

αισθήµατα85. Κατά την άποψή µου, η συγκεκριµένη τοποθέτηση του 

ποιητή είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Έµφαση µάλιστα προσδίδεται µε την 

προσωπική αντωνυµία ἐγώ (στίχος 56). Από την στιγµή που χρησιµοποιεί 

το ρήµα ἔβαν (στίχος 57b), θα µπορούσε να παραλείψει την προσωπική 

                                                           
83 Schol. 94a ποὺς μέν νεώς τὸ πηδάλιον 
84 Παρόµοια χρήση του όρου συναντάµε στην Εκάβη του Ευριπίδη και µάλιστα σε ναυτικά 

συµφραζόµενα: ἐπεὶ νόστιμον / ναῦς ἐκίνησεν πόδα (στ. 939-940) 
85 Gerber, 1999, σελ 81 
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αντωνυµία. Με τον τρόπο αυτόν, όµως, τονίζει την προθυµία του και την 

διαβεβαίωσή του ότι όλο αυτό που εκφράζει είναι αληθινό, δικό του. 

 

 Η χρήση του πρώτου προσώπου είναι συχνή όταν ο ποιητής θέλει 

να ξεκινήσει ένα νέο θέµα86. Εξυπηρετεί, όµως, και ως συµπέρασµα από 

ένα προηγούµενο ζήτηµα στο οποίο έχει αναφερθεί87. Στην προκειµένη 

περίπτωση κλείνει το µυθολογικό επεισόδιο και µεταβαίνει ξανά στο 

παρόν, στον έπαινο του Αλκιµίδα. Χρήση του πρώτου προσώπου, όµως, 

συναντάµε και σε άλλα σηµεία της ωδής. Στον στίχο 26 ο Πίνδαρος 

χρησιµοποιεί το ρήµα ἔλπομαι.  Στο σηµείο αυτό ο οµιλητής έχει αναφέρει 

το κύρος και την δόξα του οίκου των Βασσίδων και, για να κλείσει αυτή 

την θεµατική ενότητα, εκφράζει την ελπίδα ότι τα λόγια του είναι 

εύστοχα και έχουν πετύχει τον σκοπό τους. Αµέσως µετά, περνάει 

σταδιακά σε µία άλλη θεµατική «ενότητα» τον έπαινο του Καλλία και του 

Κρεοντίδα. Αλλά και στον στίχο 53 διαβάζουµε το ρήµα ἔπομαι. Εδώ είναι 

το σηµείο όπου κλείνει η µυθολογική αφήγηση και ο οµιλητής επιστρέφει 

στο hic et nunc. Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι σε κάθε περίπτωση η χρήση του 

πρώτου προσώπου συνδέεται και µε µία µετάβαση από ένα θέµα σε ένα 

άλλο. 

 

 Η προθυµία του Πινδάρου, όµως, έχει δεχτεί και µία άλλη 

ερµηνεία88. Η σφαγή του Μέµνονα από τον Αχιλλέα αποτελεί θέµα 

επικής ποίησης. Ο Πίνδαρος, λοιπόν, από την πλευρά του, δηλώνει την 

προθυµία του να προχωρήσει σε αυτό το µονοπάτι (ὁδὸν ἀμαξιτόν, στίχος 

54)89. 

Ας περάσουµε, τώρα, σε µία φράση που έχει δεχτεί πραγµατικά 

πολλές και διαφορετικές ερµηνείες. Τι εννοεί ακριβώς ο Πίνδαρος µε την 

φράση μεθέπων δίδυμον ἄχθος; Κάποιοι υποστήριξαν ότι ο ποιητής εννοεί 

τον έπαινο των Βασσίδων και των Αιακιδών90. Άλλοι θεώρησαν ότι 

αναφέρεται στον έπαινο του Αχιλλέα και του Αλκιµίδα91. Υπήρξαν 

                                                           
86 Για την χρήση του πρώτου προσώπου στον Πίνδαρο βλ. D’ Alessio, 1994 
87 Lefkowitz, 1991  
88 Cummins, 2009, σελ 326 
89 Το ότι η φράση ὁδὸν ἀμαξιτόν αναφέρεται σε επική ποίηση δηλώνεται από τον 

Παυσανία 7b 11-12 

Ομήρου δὲ μὴ τριπτὸν κατ’ ἀμαξιτόν ἰόντες. 

 90 Bury, 1890 / Jurenka,1895 / Farnell, 1930 / Kurke, 1991 
90 Bury, 1890 / Jurenka,1895 / Farnell, 1930 / Kurke, 1991 
91 Βλ Gerber, 1999, σελ 81 
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µελετητές που πίστεψαν ότι το διπλό φορτίο είναι ο έπαινος του Αλκιµίδα 

και των Αιγινητών, µε την έννοια ότι ο ποιητής µε το να τιµά τον νικητή 

τιµά και την κοινωνία του γενικότερα92. Υπήρξαν όµως και εκείνοι που 

υποστήριξαν ότι ο Πίνδαρος αναφέρεται στο εγκώµιο του Αλκιµίδα και 

του προπονητή του Μελησία93. 

 

Αξίζει να παραθέσουµε λίγο πιο αναλυτικά δύο διαφορετικές 

απόψεις σχετικά µε το πολυσυζητηµένο δίδυμον ἄχθος. 

 

Κατά τον Bury94, µε τον όρο «διπλό φορτίο» ο Πίνδαρος αναφέρεται 

στους Βασσίδες και στους Αιακίδες ∙ ο ποιητής είναι πρόθυµος να 

κουβαλήσει διπλό φορτίο, να υµνήσει την γενιά των Βασσίδων αλλά και 

τους Αιακίδες. Μάλιστα, στηρίζει το επιχείρηµά του τονίζοντας πως η 

λέξη μεθέπων εµφανίζεται στην ίδια µετρική θέση σε δύο στίχους (13 και 

57). Στην πρώτη περίπτωση το μεθέπων αφορά τον Αλκιµίδα, ο οποίος 

ανήκει στην γενιά των Βασσίδων. Στην δεύτερη περίπτωση έχει 

προηγηθεί το µυθολογικό επεισόδιο, το οποίο στην ουσία τιµά το γένος 

των Αιακιδών. Για τον Bury, λοιπόν, η θέση της λέξης μεθέπων αποτελεί 

τέχνασµα που οδηγεί στο δίδυμον ἄχθος. 

 

 Ο Gerber από την πλευρά του θεωρεί πως το διπλό φορτίο αφορά 

τον Αλκιµίδα και τον προπονητή του Μελησία95. Παρά το γεγονός ότι 

είναι αδύνατο να είµαστε σίγουροι για το ακριβές νόηµα της φράσης 

αυτής, η άποψη του Gerber µε βρίσκει απόλυτα σύµφωνη. Κατ’ αρχάς, από 

την διατύπωση του Πινδάρου στο σηµείο αυτό της ωδής, καταλαβαίνουµε 

ότι το δίδυμον ἄχθος  αναφέρεται σε ό,τι παραθέτει στην συνέχεια. Σε 

αυτά που ακολουθούν, λοιπόν, ο ποιητής εισάγει τρία στοιχεία: ότι ο 

Αλκιµίδας προσέθεσε την εικοστή πέµπτη νίκη στην γενιά του, ότι ο 

Αλκιµίδας και ο Πολυτιµίδας στερήθηκαν Ολυµπιακές νίκες και ότι ο 

Μελησίας είναι κορυφαίος προπονητής. Ουσιαστικά, το πρώτο και το 

δεύτερο στοιχείο θα µπορούσαν να θεωρηθούν ως ένα, καθώς και τα δύο 

αναφέρονται και αφορούν τον Αλκιµίδα και την οικογένειά του. 

Εποµένως, έχουµε δύο πιθανότητες για το πού µπορεί να αναφέρεται το 

                                                           
92 Schol. 97a, Bundy 
93 Εναλλακτική ερµηνεία του school. 97a, Herman, Christ, Gerber 
94 Bury, 1890, σελ 101 
95 Gerber, 1999, σελ 81 
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διπλό φορτίο ∙ µπορεί να αναφέρεται στον έπαινο του Αλκιµίδα και της 

οικογένειάς του (κλειτὰ γενεά, στίχοι 60-61) ή του Αλκιµίδα και του 

Μελησία. Όσον αφορά, όµως, την πρώτη πιθανότητα, κρίνοντας από το 

υπόλοιπο της ωδής, ο Gerber παρατηρεί ότι ο Πίνδαρος έχει καλύψει 

επαρκώς την ανάγκη αυτήν. Εποµένως, επιλέγει να ερµηνεύσει το δίδυμον 

ἄχθος ως τον έπαινο του Αλκιµίδα  και του Μελησία, άποψη µε την οποία 

θα συµφωνούσα και εγώ. Οι επιλογές που µας δίνει η ωδή µελετώντας 

την µας οδηγούν εύλογα σε αυτό το συµπέρασµα. 

ἄγγελος ἔβαν  (57b) 

 Πρόκειται για αυτοαναφορικό σχόλιο αλλά και ποιητολογικό υπό 

την ευρεία έννοια του όρου, η επινίκια ποίηση δηλαδή ως αγγελία. Ο 

Πίνδαρος δεν λέει απλώς «είµαι µαντατοφόρος», αλλά «ήρθα ως 

µαντατοφόρος». Κάθε φορά που ο Πίνδαρος περιγράφει τον εαυτό του ως 

ἄγγελο που φέρνει χαρµόσυνα νέα, πάντα δηµιουργεί την εντύπωση ότι 

έρχεται από τους αγώνες όπου κερδήθηκε η νίκη96. Ωστόσο, είναι αδύνατο 

να είµαστε σίγουροι για το αν κάθε φορά που παρίστατο κάποια από τις 

ωδές του ήταν εκεί ο ίδιος ή απλώς εκπροσωπούταν από τον χορό που 

τραγουδούσε την ωδή. Άλλωστε, το κείµενο δεν χρειάζεται να είναι ρητό 

λέγοντας αν πρόκειται για τον ποιητή ή τον χορό, αφού το πράγµα θα 

ξεκαθάριζε κατά την διάρκεια της εκτέλεσης97. 

 Τα ποιητολογικά σχόλια, λοιπόν, δεν βρίσκονται σε τυχαίες θέσεις 

της ωδής, αφού σε κάθε περίπτωση δίνουν έµφαση σε διαφορετικά 

θέµατα που είτε προηγούνται είτε έπονται. Επίσης, κάθε ποιητολογικό 

σχόλιο περιλαµβάνει µία µεταφορά της γης ή της θάλασσας, στοιχείο 

πολύ σηµαντικό για την τελική εικόνα της ωδής.  

 Στην συνέχεια, θα εξετάσω πώς µπορούν να συσχετιστούν οι 

«συντελεστές» της αθλητικής επιτυχίας, η οποία οδήγησε και στην 

σύνθεση της ωδής. Συγκεκριµένα θα αναδείξω πώς σχετίζεται ο ποιητής 

µε τον αθλητή και τον προπονητή. Ο συσχετισµός τους είναι, επίσης, 

σηµαντικός για την ένωση όλων των στοιχείων που θα οδηγήσουν στην 

τελική εικόνα του ποιήµατος. 

 

                                                           
96 Gerber, 1999, σελ 83 
97 Για το πολυσυζητηµένο θέµα φωνής ποιητή ή χορού βλ. D’ Alessio, BICS 1994, σελ 120 
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Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΘΛΗΤΗΣ 

 Ο συσχετισµός του ποιητή µε τον αθλητή προκύπτει µετά από µία 

συγκριτική µελέτη των χαρακτηριστικών τους όπως αυτά παρουσιάζονται 

στην ωδή. 

 Ο Crotty αναφέρει πως ο Πίνδαρος χρησιµοποιεί µεταφορές του 

µονοπατιού για να περιγράψει τις ωδές του98. Ασφαλώς, το στοιχείο αυτό 

υπάρχει και στον Έκτο Νεμεόνικο. Κατ’ αρχάς, ο οµιλητής αναφέρει πως 

είναι πολλές οι «πρόσοδοι» για τους συγγραφείς για να στολίσουν το 

ένδοξο νησί της Αίγινας (στίχοι 45-46). Επίσης, στον στίχο 53 διαβάζουµε 

«ὁδὸν ἀµαξιτὸν εὗρον». Ο οµιλητής αναφέρεται στους ποιητές, οι οποίοι 

είχαν βρει δρόµο, δηλαδή είχαν βρει τρόπο να µιλήσουν για τον µύθο του 

Μέµνονα. Τώρα, «ἕποµαι δὲ καὶ αὐτὸς» (στίχος 53), ακολουθεί έναν δρόµο, 

ο οποίος, όµως, δεν είναι αµαξιτός, αλλά θαλάσσιος ποιητικός δρόµος. Η 

µετάβαση, λοιπόν, από την στεριά στην θάλασσα που βλέπουµε στην ωδή 

δίνεται και συµβολικά και µε το πέρασµα από τον αµαξιτό στον θαλάσσιο 

δρόµο. 

 Κατά την άποψή µου, η παρουσίαση της ωδής ως µονοπατιού που 

πρέπει να διανυθεί είναι εύστοχη καθώς αποδίδει την «υποχρέωση» του 

ποιητή να διανύσει µία απόσταση, να ακολουθήσει έναν συγκεκριµένο 

δρόµο ώστε να πετύχει τον στόχο του. Ο στόχος του δεν είναι άλλος από 

την σύνθεση ενός ποιήµατος. Σαφώς, θα πρέπει να µοχθήσει, να 

προσπαθήσει, να µελετήσει (μελέταν). Μπορούµε, επίσης, να υποθέσουµε 

ότι στο διάστηµα που µεσολαβεί ανάµεσα στην απόφαση του ποιητή να 

συνθέσει µία ωδή και στην ολοκλήρωσή της υπάρχουν στιγµές δράσης 

αλλά και αδράνειας. Ο Crotty τονίζει πως η ολοκληρωµένη ωδή είναι ένας 

«επινίκιος» επίλογος της δράσης του ποιητή, µία πράξη η οποία δείχνει 

την δράση αλλά και την έλλειψη δράσης όπως υπήρξε και στην καριέρα 

του ποιητή99. Εποµένως, η δράση και αδράνεια αφορούν τόσο την 

διαδικασία σύνθεσης µιας ωδής, όσο και συνολικά την καριέρα του 

ποιητή, κατά την διάρκεια της οποίας σίγουρα θα υπήρχαν στιγµές 

έµπνευσης και δηµιουργίας αλλά και ανάπαυσης. 

 

 Αντίστοιχα, ο αθλητής πρέπει να ακολουθήσει µία συγκεκριµένη 

πορεία, να διανύσει µία απόσταση, η οποία θα τον οδηγήσει τον στόχο 

                                                           
98 Crotty, 1982, σελ 7 
99 Crotty, 1982, σελ 7 
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του, δηλαδή στην αθλητική επιτυχία.  Ο Αλκιµίδας ακολούθησε τα ίχνη 

του παππού του Πραξιδάµαντα (στίχοι 14-16). Η εικόνα αυτή σίγουρα 

παραπέµπει σε µονοπάτι που πρέπει να ακολουθήσει ο Αλκιµίδας. Όπως 

ο ποιητής ακολουθεί τον δρόµο των παλαιότερων (στίχοι 52-53), έτσι και ο 

αθλητής ακολουθεί τα ίχνη των προγόνων του (στίχοι 14-16). Επιπλέον, ο 

αθλητής, όπως και ο ποιητής, πρέπει να µοχθήσει για να πετύχει τον 

στόχο του. Στον στίχο 24 ο οµιλητής αναφερόµενος στους νικητές 

Βασσίδες τονίζει πως απέκτησαν τις νίκες αλλά γεύτηκαν και βάσανα 

(πόνων ἐγεύσαντο). Αλλά και στον στίχο 35 στην περιγραφή της αθλητικής 

πορείας του Καλλία συναντάµε την λέξη δεθείς, η οποία υποδηλώνει τον 

µόχθο του αθλητή. Επιπροσθέτως, η δράση και η αδράνεια που 

χαρακτηρίζει την πορεία του ποιητή συναντάται και στην πορεία των 

αθλητών. Άλλωστε, όπως έχουµε ήδη αναφέρει, η γενιά των Βασσίδων 

παροµοιάζεται µε την καρποφορία των χωραφιών αλλά και την 

αγρανάπαυση. Σαφώς, λοιπόν, η καριέρα ενός αθλητή χαρακτηρίζεται 

από δράση αλλά και αδράνεια. 

 

 Υπάρχουν, όµως, και άλλα στοιχεία που ενώνουν τον ποιητή µε τον 

αθλητή. Ο ποιητής διαθέτει ένα έµφυτο ταλέντο που τον ωθεί στο να 

πετύχει100. Αλλά καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία του διαδραµατίζει η 

Μούσα, γεγονός το οποίο αποδεικνύεται από τους στίχους 26-29 του Έκτου 

Νεμεόνικου: 

 

ἔλπομαι 

μέγα εἰπὼν σκοποῦ ἄντα τυχεῖν 

ὥτ’ ἀπὸ τόξου ἱείς∙ εὔ- 

θυν’ ἐπὶ τοῦτον, ἄγε, Μοῖσα,  

 οὖρον ἐπέων   

εὐκλέα 

 

Όπως, λοιπόν, ο ποιητής διαθέτει έµφυτο ταλέντο το οποίο πρέπει να 

ενισχυθεί από την Μούσα, έτσι και ο αθλητής προκειµένου να πετύχει 

χρειάζεται το έµφυτο ταλέντο αλλά και την ενίσχυση του προπονητή, του 

Μελησία εν προκειµένω 

                                                           
100 Crotty, 1982, σελ 28 
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Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ 

 Η µελέτη της ωδής όµως µας οδηγεί και στην σύγκριση του ποιητή 

µε τον προπονητή. Πολλά είναι τα στοιχεία τα οποία ενώνουν τα δύο 

αυτά πρόσωπα. 

 Πρώτα απ’ όλα, ο ποιητής αλλά και ο προπονητής έχουν την 

ιδιότητα του δασκάλου. Ο ποιητής είναι δάσκαλος της µουσικής. Ας µην 

ξεχνάµε ότι αποτελούσε αρµοδιότητά του η διδασκαλία του χορού 

προκειµένου να παρασταθεί η κάθε ωδή. Ο προπονητής από την πλευρά 

του είναι δάσκαλος των αθληµάτων, καθώς αναλαµβάνει εξολοκλήρου 

την προπόνηση, άρα την διδασκαλία των αθλητών. Επιπλέον, όπως έχει 

ήδη αναφερθεί, ο ποιητής κοπιάζει προκειµένου να πετύχει τον στόχο του 

∙ ποιεῖ αλλά κοπιάζει για το αποτέλεσµα. Η φράση οἵ τε πόνων ἐγεύσαντο 

(στίχος 24) αναφέρεται φυσικά στους αθλητές αλλά θα µπορούσε 

κάλλιστα να αφορά και τον ποιητή. Αλλά και ο προπονητής προ-πονεί. 

Ετυµολογικά η λέξη προπονώ περιλαµβάνει τον πόνο. Επιπλέον µία από 

τις ερµηνείες του ρήµατος είναι «κοπιάζω»101 . Εποµένως, και ο 

προπονητής, όπως και ο ποιητής καταλαµβάνει προσπάθεια και κοπιάζει 

για να επιτύχει το επιθυµητό αποτέλεσµα, να προπονήσει σωστά τους 

αθλητές του.  

 Η συµβολή του ποιητή είναι απαραίτητη, όπως έχουµε ήδη 

αναφέρει, για να διασωθούν τα λαµπρά έργα των ανθρώπων (στίχοι 29-

30). Αλλά και ο αθλητής δεν µπορεί να φτάσει στην αθλητική επιτυχία 

χωρίς την πολύτιµη συµβολή του προπονητή του.  

 Ο συσχετισµός των «συντελεστών» της ωδής αναδεικνύουν, λοιπόν, 

την στενή σχέση ποιητή, προπονητή και αθλητή. Άλλωστε, ένα 

επιτυχηµένο αποτέλεσµα απαιτεί την καλή και στενή σχέση των 

συντελεστών. 

   

 

 

 

                                                           
101 Liddell-Scott, λήµµα «προπονέω» 



62 
 

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΘΕΤΩΝ 

 Ο Πίνδαρος στον Έκτο Νεμεόνικο τονίζει την δόξα της γενιάς των 

Βασσίδων. Αναδεικνύει, βεβαίως, τις αθλητικές επιτυχίες των µελών αλλά 

δεν παραλείπει να αναφερθεί και στις ήττες, τις οποίες, µάλιστα, κρίνει 

ως στοιχείο φυσικό. Αυτό το επιτυγχάνει συσχετίζοντας τις 

εναλλασσόµενες νίκες και ήττες της οικογένειας των Βασσίδων µε την 

ευφορία και την αγρανάπαυση της γης. Μέσω µίας αντίθεσης, λοιπόν, ο 

Πίνδαρος κατορθώνει να τιµήσει την γενιά των Βασσίδων στο σύνολό της. 

Ο Έκτος Νεμεόνικος, όµως, περιλαµβάνει και άλλες αντιθέσεις µέσα από 

τις οποίες αναδεικνύεται κάθε φορά και κάτι διαφορετικό, το οποίο τελικά 

οδηγεί στην οµαλή σύνδεση όλων των στοιχείων της ωδής. 

 Σύµφωνα µε τον Crotty, ο αντιθετικός τρόπος περιγραφής ήταν 

κοινός τόπος στην αρχαία ελληνική σκέψη102. Συγκεκριµένα, υποστηρίζει 

ότι αποτελεί χαρακτηριστικό των περιγραφών του Πινδάρου για την 

ανθρώπινη ζωή αλλά και ότι µορφοποίησε τις προσωκρατικές αναφορές 

του κόσµου και των απαρχών του, ενώ συνέχισε να ασκεί επιρροή στον 

Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Οι αντιθέσεις, που δοµούν την σκέψη των 

ποιητών και των φιλοσόφων, µπορεί να προέρχονται από τα αντιθετικά 

στοιχεία που παρατηρούνται στην φύση, όπως είναι το φως και το 

σκοτάδι, η γη και ο ουρανός. 

 Η παρατήρηση αυτή του Crotty, όµως, επιβεβαιώνεται και από τον 

Έκτο Νεμεόνικο του Πινδάρου, στον οποίο δεσπόζουν τα αντιθετικά 

στοιχεία. Στον στίχο 6 συναντάµε την φράση ἐφαμερίας…οὐδὲ νύκτας, η 

οποία αναφέρεται στο γένος των ανθρώπων που δεν γνωρίζει µέρα ή 

νύχτα ποιο είναι το µονοπάτι που έχει ορίσει η µοίρα να ακολουθήσει. Η 

εναλλαγή µέρας και νύχτας συµβολίζει, σύµφωνα µε τον Race103, την 

εφήµερη φύση του ανθρώπου, στοιχείο το οποίο εντείνει την αντίθεση µε 

τους θεούς οι οποίοι είναι αθάνατοι. Κυρίαρχη είναι στην ωδή και η 

αντίθεση νίκης και ήττας που συνδέονται συµβολικά µε την αντίθεση 

ευφορίας και αγρανάπαυσης των χωραφιών (στίχοι 8-11). Η νίκη οδηγεί 

τους αθλητές στην ἀρετά (στίχος 24) ενώ η ήττα τους αφήνει στην λάθα 

(στίχος 20). 

                                                           
102 Crotty, 1982, σελ 2 
103 Race, 1997, σελ 99 
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Στους στίχους 29-30 διαβάζουµε παροιχομένων γὰρ ἀνέρων, ἀοιδαὶ 

καὶ λόγοι τὰ καλά σφιν ἔργ’ ἐκόμισαν. Οι άνθρωποι χάνονται ∙ αντιθέτως, 

τα σπουδαία έργα τους διασώζονται χάρη στην συµβολή των ποιητών. 

Ακόµη, στους στίχους 55-57 διαβάζουµε τὸ δὲ πὰρ ποδί ναὸς ἑλισσόμενον 

αἰεὶ κυμάτων λέγεται παντὶ μάλιστα δονεῖν θυμόν. Έχουµε ήδη τονίσει ότι 

και στο σηµείο αυτό συναντάµε µία αντίθεση ανάµεσα στο χθες και στο 

σήµερα. Από την µία πλευρά έχουµε τον Αχιλλέα και την γενιά των 

Αιακιδών τους οποίους έχει µόλις αναφέρει, δηλαδή το χθες, και από την 

άλλη τον Αλκιµίδα και την γενιά των Βασσίδων, δηλαδή το σήµερα. Αυτό 

που απασχολεί τον Πίνδαρο είναι το πὰρ ποδί , αυτό που βρίσκεται 

µπροστά του δηλαδή το σήµερα, το οποίο ασφαλώς θα τιµήσει αφού 

αναφερθεί και στο χθες. Ας µην ξεχνάµε ότι ο Πίνδαρος προβαίνει στην 

ουσία στον συσχετισµό των Βασσίδων µε τους Αιακίδες. Τέλος, ένα είδος 

αντίθεσης θα µπορούσε να θεωρηθεί η γη, που καταλαµβάνει το πρώτο 

µισό της ωδής και η θάλασσα που καταλαµβάνει το δεύτερο µισό της. 

 Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι υπάρχουν πολλές αντιθέσεις στον Έκτο 

Νεμεόνικο. Όλες όµως έχουν τον δικό τους ρόλο και την δική τους 

«δύναµη». Η επιλογή τους δεν είναι τυχαία καθώς συµβάλλουν στην 

τελική εικόνα της ωδής προβάλλοντας τα νοήµατα που επιλέγει ο 

Πίνδαρος να τονίσει σε κάθε περίπτωση. 
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ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΩΣ ΚΑΡΑΒΙ 

 Φτάνουµε, λοιπόν, στην τελική εικόνα της ωδής, συνθέτοντας ένα 

ένα τα στοιχεία που έχουµε αναλύσει. Πρόκειται για την εικόνα ενός 

καραβιού που ταξιδεύει. Ας δούµε πώς καταλήγουµε σε αυτό το 

συµπέρασµα. 

 

τὸ δὲ πὰρ ποδὶ ναὸς ἑλισσόμενον αἰεὶ κυμάτων 

λέγεται παντὶ μάλιστα δονεῖν 

θυμόν. 

στίχοι 54-55 

 Ο Πίνδαρος στον στίχο 55 αναφέρει την λέξη ναός (ἡ ναῦς, τῆς 

νεώς). Συγκεκριµένα, επισηµαίνει πως από όλα τα κύµατα, αυτό που 

κυλά µπροστά στο καράβι συγκινεί πολύ περισσότερο την καρδιά. 

Μήπως, όµως, η εικόνα αυτή του καραβιού είναι και η καθοριστική για 

την τελική και συνολική παρουσίαση της ωδής; 

 Στο κεφάλαιο που αναλύσαµε τα ποιητολογικά σχόλια του Έκτου 

Νεμεόνικου, καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι ο Πίνδαρος χρησιµοποιεί 

µεταφορικά την λέξη πούς για να περιγράψει το µονοπάτι του πλοίου. Τι 

συµβολίζει, όµως, ακριβώς αυτό το µονοπάτι; 

 Ας ξεκινήσουµε από την επιλογή του ποιητή να εντάξει στην ωδή 

του την εικόνα του πλοίου. Σαφώς, η ναυτική εικόνα ταιριάζει και είναι 

κατάλληλη για ένα ακροατήριο Αιγινητών. Ωστόσο, προφανέστατα το 

πλοίο συµβολίζει την ποίηση, το ταξίδι της ποίησης104. Στο ταξίδι αυτό, το 

κύµα που βρίσκεται ακριβώς µπροστά από το πλοίο είναι αυτό που 

απασχολεί περισσότερο τον καπετάνιο. Αν δεχτούµε ότι ο καπετάνιος 

είναι ο ποιητής, ό,τι βρίσκεται ακριβώς µπροστά του, ό,τι τον απασχολεί 

στο παρόν, είναι αυτό που συγκινεί την καρδιά του πολύ περισσότερο και 

πρέπει να το αντιµετωπίσει άµεσα. Σαφώς και απασχολεί τον Πίνδαρο το 

παρελθόν, ακόµη και το «µυθολογικό παρελθόν», µε το οποίο έχουν 

ασχοληθεί και άλλοι ποιητές. Μάλιστα, το αξιοποιεί για να πετύχει τον 

σκοπό του, να τιµήσει δηλαδή τον Αλκιµίδα και την γενιά του. Γι’ αυτό 

                                                           
104 Gerber, 1999, σελ 80 
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ξεκινάει στον στίχο 54 µε την λέξη δε ∙ για όσα ανέφερε λίγο πριν, τον 

µύθο του Αχιλλέα και του Μέµνονα, έχουν µιλήσει παλαιότεροι ποιητές. 

Αλλά από όλα όσα βρίσκονται στο µυαλό του ποιητή, αυτό που τον 

απασχολεί περισσότερο είναι ο Αλκιµίδας και η γενιά του, η παρούσα 

κατάσταση.  

Ο Crotty έχει αναφέρει, επίσης, ότι ο Πίνδαρος χρησιµοποιεί στα 

ποιήµατά του µεταφορές του δρόµου για να περιγράψει τις ωδές του, 

πρακτική η οποία είναι κοινή για την ποίηση. Στον Έκτο Νεμεόνικο στον 

στίχο 7 συναντάµε την λέξη σταθμάν, ενώ στον στίχο 53 διαβάζουµε την 

φράση ὁδόν ἀμαξιτόν, φράσεις οι οποίες παραπέµπουν στο µονοπάτι. 

Επειδή, όµως, οι µεταφορές της γης ακολουθούνται από µεταφορές της 

θάλασσας, το µονοπάτι µε την σειρά του γίνεται θαλάσσιο, γεγονός το 

οποίο «προοικονοµείται» στον στίχο 28b όπου διαβάζουµε την λέξη οὖρον 

ἐπέων. Το µονοπάτι αυτό, λοιπόν, συµβολίζει την πορεία της ωδής. Το 

ποίηµα παρουσιάζεται ως καράβι, το οποίο ταξιδεύει. Σαφώς, ως 

µονοπάτι µπορεί να θεωρηθεί η πορεία που ακολουθεί ο ποιητής για την 

σύνθεση της ωδής, αλλά και η πορεία του αθλητή προς την επιτυχία και 

κατ’ επέκταση του προπονητή ο οποίος καθοδηγεί τον αθλητή. 

  Το ποίηµα, λοιπόν, παρουσιάζεται ως καράβι που ταξιδεύει. Για να 

έχουµε µία ολοκληρωµένη εικόνα, πρέπει να εξετάσουµε ποιοι βρίσκονται 

πάνω σε αυτό το καράβι. Σαφώς, βρίσκεται ο ποιητής, τον οποίο 

µπορούµε να φανταστούµε ως καπετάνιο που οδηγεί το πλοίο. Στο πλοίο, 

όµως, βρίσκεται φυσικά και ο νικητής Αλκιµίδας αλλά και η γενιά των 

Βασσίδων. Στους στίχους 30-32 διαβάζουµε: 

Βασσίδαισιν ἅ τ’ οὐ σπανίζει, παλαίφατος γενεά, 

ἴδια ναυστολέοντες ἐπι- 

κώμια 

Η γενιά των Βασσίδων κουβαλά µαζί της, έννοια που αποδίδεται µε τον 

ναυτικό όρο ναυστολέοντες, τα δικά της εγκωµιαστικά τραγούδια. Δεν θα 

µπορούσε να λείπει από το καράβι ο προπονητής του Αλκιµίδα, ο 

Μελησίας. Η παροµοίωσή του µε δελφίνι στο τέλος της ωδής επιβεβαιώνει 

τον ισχυρισµό µας. Επάνω στο καράβι που ταξιδεύει, λοιπόν, βρίσκονται ο 

ποιητής, ο αθλητής και ο προπονητής. Ας µην ξεχνάµε τον συσχετισµό 

τους, τον οποίο αναλύσαµε παραπάνω. Για τον καθένα το ταξίδι πάνω 
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στο πλοίο συµβολίζει κάτι διαφορετικό: για τον ποιητή την σύνθεση της 

ωδής του, για τον αθλητή την πορεία του προς την επιτυχία και για τον 

προπονητή την «διδασκαλία» του αθλητή. Η σύνθεση του ποιήµατος και η 

πορεία προς την αθλητική επιτυχία είναι ένα ταξίδι.  

Το ταξίδι του ποιήµατος-πλοίου είναι ευχάριστο, χωρίς πολλές 

φουρτούνες και ανέµους ενώ επικρατεί θετικό και εορταστικό κλίµα. 

Εµπόδια στον δρόµο του βρήκε ο ποιητής, ο Αλκιµίδας, ο Μελησίας και 

πολλοί από την γενιά των Βασσίδων. Η σύνθεση της ωδής, η αθλητική 

επιτυχία και η προπόνηση των αθλητών δεν αποτελούν εύκολο 

εγχείρηµα. Υπήρξαν άσχηµες στιγµές, αθλητικές αποτυχίες. Όµως, η 

τελική εικόνα είναι αυτή του εορτασµού για τις προηγούµενες νίκες στο 

σύνολό τους, µε αφορµή, φυσικά, την νίκη του Αλκιµίδα, και η αισιοδοξία 

για τις µελλοντικές επιτυχίες. Απαραίτητη είναι η συµβολή όλων των 

επιβατών για να φτάσει το πλοίο στον προορισµό του. 
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ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Στα κεφάλαια που προηγήθηκαν εστιάσαµε στις εικόνες της γης 

και της θάλασσας που παρατηρούνται στον Έκτο Νεμεόνικο. 

Συγκεκριµένα, µε γνώµονα τις παρατηρήσεις των µελετητών για τις 

εικόνες της γης που συναντώνται στο πρώτο µισό της ωδής, αναδείχθηκε 

ότι οι εικόνες της θάλασσας καλύπτουν το δεύτερο µισό του ποιήµατος 

και λειτουργούν καθοριστικά στην τελική εικόνα. Οι εικόνες αυτές, 

µάλιστα, εντοπίζονται σε πολλά σηµεία της ωδής, γεγονός το οποίο 

συµβάλλει στην συνοχή των γεγονότων που περιγράφονται. 

 Αρχικά, αναφερθήκαµε και αναλύσαµε τον τρόπο µε τον οποίο ο 

Πίνδαρος αναδεικνύει την γενιά των Βασσίδων. Συγκεκριµένα, µε 

αφετηρία τον τωρινό νικητή Αλκιµίδα τιµά και τις υπόλοιπες αθλητικές 

επιτυχίες των µελών της οικογένειας, χωρίς να παραλείπει και την 

αναφορά στην ήττα ορισµένων µελών. Το γεγονός αυτό αιτιολογείται 

µέσω της σύνδεσης της γενιάς µε την γη, η οποία δίνει καρπούς µε 

απαραίτητη προϋπόθεση, όµως, την αγρανάπαυση. Το µυθολογικό 

επεισόδιο της νίκης του Αχιλλέα εναντίον του Μέµνονα αναδεικνύει τον 

συσχετισµό του νικητή µε τις αθλητικές επιτυχίες των Βασσίδων. Εκτός, 

όµως, από την εστίαση στο θέµα της γενιάς, ο Πίνδαρος φροντίζει και για 

την ισορροπηµένη παρουσίαση των αθλητικών επιτυχιών 

παρουσιάζοντάς τις µε τέτοιο τρόπο, ώστε όλες να αποτελούν µία 

συµβολή στην τελική εικόνα των νικών, χωρίς να υπερισχύει κάποια ως 

σηµαντικότερη. 

 Οι εικόνες της γης και της θάλασσας εντοπίστηκαν και στα 

ποιητολογικά σχόλια του Πινδάρου, γεγονός το οποίο αποδεικνύει την 

σπουδαιότητα των µεταφορών αυτών για την τελική εικόνα της ωδής. 

Ιδιαίτερα µας απασχόλησε, φυσικά, η παροµοίωση του προπονητή 

Μελησία µε δελφίνι, ίσως η σηµαντικότερη θαλάσσια εικόνα της ωδής. Ο 

συσχετισµός του ποιητή µε τον αθλητή και τον προπονητή ανέδειξαν την 

στενή σχέση που τους συνδέει.  

 Οι µεταφορές της γης και κυρίως της θάλασσας, λοιπόν, µας 

οδήγησαν στην τελική εικόνα του ποιήµατος ως καραβιού που ταξιδεύει 

σε ακύµαντη και ήρεµη θάλασσα, εφόσον στην ωδή παρουσιάζεται µόνο η 

θετική πλευρά της φύσης. Επάνω στο πλοίο βρίσκεται ο ποιητής ως 

καπετάνιος, ο Αλκιµίδας και η γενιά του ως µεταφορικοί επιβάτες που 
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τραγουδούν τις αθλητικές τους επιτυχίες. Δεν θα µπορούσε, φυσικά, να 

λείπει ο προπονητής Μελησίας, εφόσον παροµοιάζεται µε δελφίνι. 

 Ακολουθήσαµε, λοιπόν, το δικό µας µονοπάτι, το οποίο φυσικά δεν 

υπήρξε ούτε οµαλό ούτε ακύµαντο, καθώς αυτή είναι η µαγεία της 

έρευνας. Μας οδήγησε, όµως στην εορταστική εικόνα ενός καραβιού, το 

οποίο ταξιδεύει στην θάλασσα κουβαλώντας τα στοιχεία του ποιητή, του 

προπονητή και µιας ολόκληρης γενιάς, των Βασσίδων. 
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