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Αρχαιολογικό Μουσείο, αρ. 156731. 

 

 

 

Η παράσταση των ωδών του Βακχυλίδη. 

Εισαγωγή 

Το πρόβληµα στο οποίο εστιάζει η συγκεκριµένη διπλωµατική εργασία είναι 

ο τρόπος παράστασης (µονωδικός ή χορικός) των επινίκων του Βακχυλίδη µε 

βάση (α’) µαρτυρίες που προέρχονται από τα ίδια τα ποιήµατα και (β’) τη σχέση 

της παράστασης που βρίσκεται σε εξέλιξη µε άλλες, θεϊκές ή µυθικές. 

Όπως θα δούµε στην πρώτη ενότητα ο τρόπος εκτέλεσης των επινίκων 

αποτέλεσε αντικείµενο φιλολογικής διαµάχης στα τέλη της δεκαετίας του ’80.  

Για το ζήτηµα αυτό θα εξετάσουµε ορισµένα αµφιλεγόµενα χωρία των 

πινδαρικών ωδών και θα προσπαθήσουµε να δούµε αν µέσα σε αυτά 

υπαγορεύεται µε καθαρότητα ο τρόπος εκτέλεσης των ωδών. Στη συνέχεια 

εξετάζονται ο 5ος, 13ος και 4ος επίνικος  του Βακχυλίδη, δεδοµένου ότι περιέχουν 

                                                 
1 Naerebut 2004: 11. 
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αρκετές ενδείξεις που µας βοηθούν να επιχειρήσουµε την ανασύνθεση της 

παράστασής τους. Κατά την εξέταση όµως πρέπει να αναρωτηθούµε κατά πόσο 

τα χωρία αυτά συνιστούν σκηνοθετικές οδηγίες για την παράσταση των ωδών ή 

ανήκουν απλώς στη ρητορική του είδους. Η συγκεκριµένη παράµετρος και το 

ζήτηµα της επανεκτέλεσης των ωδών µας κάνουν πιο σκεπτικούς απέναντι στην 

άκριτη αποδοχή των ενδείξεων ως βεβαιοτήτων.  

 Το δεύτερο ζήτηµα που θα µας απασχολήσει είναι οι ποιητικές αποδόσεις 

παραστάσεων, κυρίως θεϊκών, στην επινίκια ποίηση. Συγκεκριµένα στα επινίκια 

ποιήµατα  βλέπουµε συχνά να στήνεται µία αναλογία ανάµεσα στην 

παράσταση που βρίσκεται σε εξέλιξη µε µυθικές ή θεϊκές χορείες. Οι ενδείξεις 

αυτές δεν είναι καθοριστικές, αλλά όπως θα υποστηρίξω ενισχύουν τη χορική 

υπόθεση, ειδικά αν σκεφτούµε ότι στους διθυράµβους και στους παιάνες που 

ήταν όντως χορικά µέλη, η χορεία των θνητών αντανακλά, µιµείται ένα µυθικό 

χορό. Η 16η και 17η ωδή του Βακχυλίδη που έχουν παραδοθεί ως διθύραµβοι-η 

17η ωδή έχει θεωρηθεί από αρκετούς µελετητές παιάνας-, θα αξιοποιηθούν ως 

µαρτυρίες προκειµένου να διερευνηθεί η λειτουργία της θεϊκής χορικής 

αναγωγής. Σηµαντικές για τη συζήτηση που ακολουθεί είναι οι 

δραµατοποιηµένες αφηγήσεις στα επινίκια ποιήµατα, στους διθυράµβους και 

στον παιάνα υπό εξέταση, που έχουν ως αποτέλεσµα τη διείσδυση της µυθικής 

παράστασης στο χώρο και χρόνο εκτέλεσης του ποιήµατος.  

Συνοψίζοντας, στόχος της εργασίας είναι η µελέτη των χωρίων εκείνων 

στους βακχυλίδειους επινίκους και διθυράµβους  που αφορούν στον τρόπο της 

παράστασης, αφού ληφθούν υπόψη τα συµφραζόµενά τους. 

 

Ι. Τα κύρια σηµεία της φιλολογικής διαµάχης. 
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Σύµφωνα µε τους αρχαίους σχολιαστές2 οι Επίνικοι του Πινδάρου και του 

Βακχυλίδη προορίζονταν για εκτέλεση από έναν όµιλο ανδρών, το χορό, καθώς 

οι φιλόλογοι της αρχαιότητας ταύτιζαν τον κώµο µε το χορό.  Από τους 

νεότερους µελετητές3 η συντριπτική πλειονότητα συντάσσεται µε τους αρχαίους 

σχολιαστές, επειδή, όπως πιστεύουν, οι γραµµατικοί της ελληνιστικής περιόδου 

βρίσκονταν σε µικρότερη χρονική απόσταση από το πραγµατικό πλαίσιο 

παρουσίασης των παραπάνω ποιηµάτων. Μια µικρή µειονότητα ωστόσο 

απορρίπτει την εκδοχή µιας χορικής παράστασης των επινίκιων ωδών και 

υποστηρίζει ότι τα συγκεκριµένα ποιήµατα προορίζονταν για σόλο εκτέλεση 

από τον ίδιο το δηµιουργό τους ή κάποιον αντιπρόσωπό του.  

Ειδικότερα, η διαµάχη ανάµεσα στους σύγχρονους µελετητές ξέσπασε όταν 

η Lefkowitz4 πρότεινε για πρώτη φορά την «αιρετική» ιδέα της µονωδικής 

εκτέλεσης το 1988. Την άποψη της Lefkowitz φαίνεται να ακολουθεί στο άρθρο 

του σχετικά µε τον κώµο ο Heath5, ενώ αντιθέτως η Burnett6 και ο Carey7 

υποστήριξαν την παραδοσιακή άποψη της χορικής εκτέλεσης των επινίκιων 

ωδών. Ο Heath και η Lefkowitz µε άρθρο τους το 1991 ανασκευάζουν τα 

επιχειρήµατα του Carey δείχνοντας ότι τα χωρία που επικαλείται δε µπορούν να 

εκληφθούν ως δείκτες χορικής παράστασης των ποιηµάτων, αλλά ερµηνεύονται 

καλύτερα ως µαρτυρίες µονωδικής εκτέλεσης. Καταλυτική στη συζήτηση υπήρξε 

η συµβολή της Morgan8, η οποία υποστηρίζει ότι τα χωρία των ποιηµάτων που 

µιλούν για τον τρόπο παράστασης, δε συνιστούν σκηνοθετικές οδηγίες από την 

                                                 
2 8ος Πυθ. στίχ.70: κώµῳ µὲν ἁδυµελεῖ=Σ Πυθ.8.99a (2:215 Dr) τῷ µὲν χορῷ ἡµῶν, 11ος Ολ. στίχ.16: 

συγκωµάξατε= Σ Ολ.11.16a (1.346 Dr) συγχορεύσατε, 14ος Ολ. στίχ.16: κῶµον= Σ Ολ.14.21b (1:393 Dr) 

τοῦτον τὸν χορόν, 5ος Πυθ. στίχ.22: κῶµος= Σ Πυθ.5.24a (2.174 Dr) κῶµος καὶ ὕµνος ἀπὸ τῶν 

χορευτῶν…παιδία γὰρ Ἀπόλλωνι ἡ χορεία, 10ος Πυθ. στίχ.6: ἐπικωµίαν ἀνδρῶν κλυτὰν ὄπα=Σ 

Πυθ.10.8b (2:243 Dr) ἐγκωµιαστικὴν τῶν χορευόντων…φωνήν, 3ος Νεµ. στίχ.4: τέκτονες κώµων 

νεανίαι= Σ Nεµ.3.4-5 (3:43 Dr) οἱ νεανίαι τέκτονες καὶ χορευταί, 3ος Νεµ. στίχ.11= Σ Νεµ.3.18a-c (2:44 

Dr)   ταῖς ἐκείνων τῶν χορευτῶν φωναῖς, 9ος Νεµ.στίχ.1: κωµάσοµεν= Σ Νεµ.9.1ab (3:150 Dr) ἀπὸ τοῦ 

χοροῦ ὁ λόγος…χορεύσωµεν καὶ ὑµνήσωµεν, 4ος Ολ.στίχ.4.5: ἐσλοί ἔσαναν= Σ Ολ.4.7h (1.131 Dr) ὁ 

χορὸς ἥδεται. 
3 Lefkowitz 1963: 177-253, Mullen 1982, Burnett 1985, Herington 1985, Carey 1989: 545-565, Carey 
1991: 192-200. 
4 Lefkowitz  1988: 1-11. 
5 Heath 1988: 180-195. 
6 Burnett 1988: 283-293. 
7 Carey 1989: 545-565. 
8  Morgan 1993: 1-15. 
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πλευρά του ποιητή, αλλά µάλλον πρόκειται για ρητορικούς τόπους της επινίκιας 

ποίησης. 

Στο άρθρο της του 1988 η Lefkowitz αναφέρει αρχικά ότι όλοι οι δυνατοί 

τρόποι παράστασης της ποίησης παρουσιάζονται στα έπη του Οµήρου. Στην 

Ιλιάδα, 9.186-89, ο Αχιλλέας παίζει τη φόρµιγγα και τραγουδάει τα γενναία 

κατορθώµατα ανδρών (µονωδία), στη Χ ραψωδία, στίχ.391-2, ο Αχιλλέας 

αναφέρει ότι οι Αχαιοί τον συνοδεύουν τραγουδώντας έναν παιάνα, αφού 

σκότωσαν τον Έκτορα (χορική εκτέλεση), ενώ στην Οδύσσεια, 8.261-4, ο 

∆ηµόδοκος τραγουδά µε συνοδεία φόρµιγγας, καθώς οι νέοι Φαίακες χορεύουν 

γύρω του (κιθαρωδός µε συνοδεία χορού). Στη συνέχεια η Lefkowitz συζητά 

διάφορα πινδαρικά9 χωρία και δείχνει ότι δε φαίνεται ξεκάθαρα σε αυτά ο 

τρόπος της παράστασής τους και ότι η θεώρηση ότι εκτελούνταν από ένα χορό 

που τραγουδούσε και χόρευε την επινίκια ωδή δεν προκύπτει άµεσα από το ίδιο 

το κείµενο, αλλά προέρχεται από την αβασάνιστη αποδοχή των αρχαίων 

σχολίων.  

Το ότι οι επινίκιες ωδές δεν εκτελούνταν κατ’ ανάγκην από χορό  φαίνεται 

από διάφορες ωδές, 4ος Νεµεόνικος, στίχ.13-16:  

e„ d' œti zamene‹ TimÒkritoj ¡l…J 

sÕj pat¾r ™q£lpeto, poik…lon kiqar…zwn 

qam£ ke, tùde mšlei kliqe…j, 

Ûmnon kel£dhse kall…nikon. 

Η επιλογή της µονωδικής εκτέλεσης, φαίνεται, σύµφωνα µε την Lefkowitz να 

υπαγορεύεται και σε άλλες ωδές, όπως στον 10ο Πυθιόνικο, στίχ.55-9:  

œlpomai d' 'Efura…wn 

Ôp' ¢mfˆ PhneϊÕn gluke‹an proceÒntwn ™m£n 

tÕn `Ippoklšan œti kaˆ m©llon sÝn ¢oida‹j 

›kati stef£nwn qahtÕn ™n ¤li- 

xi qhsšmen ™n kaˆ palaitšroij, 

nšais…n te parqšnoisi mšlhma. 

Μονωδική εκτέλεση διακρίνει η Lefkowitz και στον 1ο Ολυµπιόνικο, στίχ.17-18:  

¥ndrej ¢mfˆ qam¦ tr£pezan. ¢ll¦ Dw- 

                                                 
9  Όλα τα πινδαρικά παραθέµατα προέρχονται από την έκδοση Snell-Maehler 1980. 
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r…an ¢pÕ fÒrmigga pass£lou 

l£mban', e‡ t… toi P…saj te kaˆ Feren…kou c£rij. 

Η αναφορά σε κωµαστικές παραστάσεις, πρβλ. 3ος Νεµεόνικος, στίχ.3-12:  

†keo Dwr…da n©son A‡ginan· Ûdati g£r 

 mšnont' ™p' 'Aswp…J meligarÚwn tšktonej 

 kèmwn nean…ai, sšqen Ôpa maiÒmenoi. 

 diyÍ d� pr©goj ¥llo m�n ¥llou, 

 ¢eqlonik…a d� m£list' ¢oid¦n file‹, 

stef£nwn ¢ret©n te dexiwt£tan ÑpadÒn· 

t©j ¢fqon…an Ôpaze m»tioj ¡m©j ¥po·  

¥rce d' oÙranoà polunefšla kršonti, qÚgater, 

dÒkimon Ûmnon· ™gë d� ke…nwn tš nin Ñ£roij 

lÚrv te koin£somai, 

εντός των ωδών κατοπτρίζει, κατά τη γνώµη της, χορικά δρώµενα που δεν 

ταυτίζονται µε την παράσταση του συγκεκριµένου επινίκου. Η δεύτερη αυτή 

οµάδα µελετητών10 στέκεται κριτικά και µε επιφύλαξη απέναντι στα αρχαία 

σχόλια, τα οποία, όπως διακηρύσσει, δεν πρέπει να θεωρούνται αυθεντία σε 

ό,τι αφορά την ανασύνθεση του περιβάλλοντος εκτέλεσης των επινίκιων 

ποιηµάτων.  

Στο άρθρο της Lefkowitz του 1988 απάντησε την ίδια χρονιά η Burnett11, η 

οποία δεν αντέκρουσε τα επιχειρήµατα ένα προς ένα, ωστόσο υποστήριξε τη 

χορική εκτέλεση των επινίκιων ποιηµάτων. Στο διάλογο παρενέβη ο Carey µε το 

πρώτο του άρθρο (1989) και στη συνέχεια ο Heath επανήλθε αναπτύσσοντας τα 

περί κώµου. Μία άλλη προοπτική στο θέµα προσέφερε λίγα χρόνια αργότερα η 

Kathryn Morgan12, της οποίας η κύρια συµβολή είναι ότι επισηµαίνει ότι οι 

αναφορές σε παραστάσεις δε µπορούν να αντιµετωπίζονται ως σκηνοθετικές 

οδηγίες, αλλά αποτελούν µάλλον όπλα της επινίκιας ρητορικής και 

επαγγελµατισµού του ποιητή, ο οποίος κάποτε θέλει να διαχωρίσει και άλλοτε 

εγγράφει το ποίηµά του στη λαϊκή παράδοση του κώµου αποκαλύπτοντας τη µη 

λόγια καταγωγή της επινίκιας ποιητικής παραγωγής.  

                                                 
10 Heath 1988: 180-195, Heath & Lefkowitz 1991: 173-191. 
11 Burnett 1988: 283-293. 
12 Morgan 1993: 1-15. 
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Ο Christopher Carey το 1989 στο άρθρο του  “The Performance of the 

victory ode”, προσπάθησε, στηριζόµενος σε συγκεκριµένα χωρία, να 

επιχειρηµατολογήσει –εφόσον ξεκάθαρες κι αναµφίβολες απαντήσεις από τις 

σωζόµενες ωδές δεν µπορούν να προκύψουν- υπέρ της άποψης ότι η 

παράσταση των επινίκιων ποιηµάτων ήταν χορική. Ο Carey αντικρούει ένα 

προς ένα τα επιχειρήµατα των Heath και Lefkowitz, οι οποίοι αµφισβήτησαν τη 

µέχρι τότε καθολικά αποδεκτή άποψη ότι ο τρόπος παράστασης των επινίκιων 

ωδών δε θα µπορούσε παρά να είναι χορικός13. Τα χωρία τα οποία συζητεί ο 

Carey για να ενισχύσει την υπόθεση της χορικής παράστασης των ωδών, είναι 

ακριβώς εκείνα τα οποία είχαν επικαλεστεί ο Heath και η Lefkowitz στο άρθρο 

τους “Epinician Performance” για να δείξουν ότι τα χωρία θεωρούµενα από µία 

άλλη οπτική µπορούν να αποτελούν µάρτυρες σόλο εκτέλεσης από τον ποιητή. 

Ένα από τα αµφιλεγόµενα χωρία αποτελούν οι δέκα εισαγωγικοί στίχοι του 1ου 

Ισθµιόνικου, στίχ.3-10:   

m» moi krana¦ nemes£sai 

 D©loj, ™n µ kšcumai. 

t… f…lteron kednîn tokšwn ¢gaqo‹j; 

e�xon, ð 'Apollwni£j· ¢mfoter©n 

toi car…twn sÝn qeo‹j zeÚxw tšloj, 

 kaˆ tÕn ¢kersekÒman Fo‹bon coreÚwn 

 ™n KšJ ¢mfirÚtv sÝn pont…oij 

¢ndr£sin, kaˆ t¦n ¡lierkša 'Isqmoà 

deir£d'·  

Η έριδα στήνεται γύρω από την µετοχή χορεύων, η οποία σύµφωνα µε τον 

Carey14 λαµβάνει ως αντικείµενα και τον παιάνα προς τιµήν του Απόλλωνα 

(στίχ.7: kaˆ tÕn ¢kersekÒman Fo‹bon coreÚwn), για τον οποίο υπάρχει 

βεβαιότητα ότι αποτελεί χορικό είδος15, και την ωδή που λαµπρύνει την Ισθµική 

                                                 
13 Carey 1989:  545.  
14 Carey 1989:  546. 
15Παιάν, frgm., 52b96-102: ....]e kalšonti molpa…/ D©lo]n ¢n' eÜodmon ¢mf… te 
Par[nas]s…aij/ pštraij Øyhla‹j qam¦ D[elf]în/ lipar]£mpu[ke]j ƒst£menai corÒn/ 
tacÚ]poda p[ar]qšnoi cal/kšv] kelad[šon]ti glukÝn aÙd´/ trÒp]on· ™mo[ˆ d' ™p]š[w]n 

™s[.]. ∆ιθύραµβοι, frgm. 75.1-6:  Deàt' ™n corÒn, 'OlÚmpioi,/ ™p… te klut¦n pšmpete c£rin, 

qeo…,/ polÚbaton o† t' ¥steoj ÑmfalÕn quÒent'/ ™n ta‹j ƒera‹j 'Aq£naij/ o„cne‹te 
panda…dalÒn t' eÙklš' ¢gor£n·  

1ος Ισθµιόνικος 
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νίκη του Θηβαίου Ηροδότου (στίχ.9-10: ¢ndr£sin, kaˆ t¦n ¡lierkša 

'Isqmoà/ deir£d'). O Carey σηµειώνει επίσης ότι όπου χρησιµοποιείται η ρίζα 

χορ- από τον Πίνδαρο, δηλώνει την επίσηµη παράσταση από όµιλο ανδρών ή 

γυναικών που χορεύει και τραγουδά ταυτόχρονα. Η στενή συµπλεκτική σύνδεση 

(καί…καί) για τον Carey επιβεβαιώνει την χορική εκτέλεση του Ισθµιονίκου, 

καθώς ο όρος χορεύων αναφέρεται στον τρόπο παράστασης τόσο του παιάνα, 

όσο και του επινίκου. Ο εµπρόθετος sÝn pont…oij ¢ndr£sin σηµαίνει  για 

τον Carey τη  µελλοντική εκτέλεση του παιάνα από όµιλο ανδρών, στην οποία 

παράσταση θα συµµετέχει µάλλον και ο ίδιος ο ποιητής. Ωστόσο, δεν µπορούµε 

µε ασφάλεια να µεταφέρουµε αυτόν τον ανδρικό όµιλο και στην περίπτωση της 

εκτέλεσης του Ισθµιονίκου, αφού κάτι τέτοιο δε λέγεται ρητά. Οι Heath και 

Lefkowitz δεν επιχειρούν τη συστηµατική ανασκευή του επιχειρήµατος του 

Carey, απλώς ισχυρίζονται ότι το συγκεκριµένο χωρίο δεν αποδεικνύει ότι η 

εκτέλεση του Ισθµιονίκου ήταν εν τέλει χορική, αφού ο ρηµατικός τύπος 

χορεύων συναπτόµενος µε τον παιάνα και τον Ισθµιόνικο, σηµαίνει βέβαια για 

την περίπτωση του παιάνα χορική εκτέλεση, αλλά αυτή η υπόθεση δεν είναι 

καθόλου βέβαιη για την περίπτωση του Ισθµιονίκου, καθώς η µετοχή χορεύων 

µπορεί να περιγράφει µία πρόχειρη χωριστή χορική παράσταση που απλώς 

συνοδεύει τη σόλο εκτέλεση από τον ποιητή16. Ο Heath σε ξεχωριστό άρθρο του 

το 1988 µε τίτλο “Receiving the kwmos: the context and performance of 

epinician”, υποστηρίζει ότι η µετοχή χορεύων της εισαγωγής του πρώτου 

Ισθµιονίκου αναφέρεται στη σόλο επίσηµη εκτέλεση από τον ποιητή, αλλά στο 

πλαίσιο κωµαστικών εκδηλώσεων που, σύµφωνα µε τον Heath17, 

περιλαµβάνουν αυτοσχέδια τραγούδια και χορευτικές κινήσεις των 

συνοµηλίκων φίλων του νικητή που δεν ταυτίζονται ωστόσο µε την επινίκια ωδή, 

αν και συναρτώνται στενά προς αυτήν18 Ο Heath προχώρησε σε µια 

                                                                                                                                 
  
16 Heath and  Lefkowitz 1991: 189. 
17

 Heath 1988: 185-186. 
18 Πίνδαρος, 4ος Ολυµπιόνικος, στίχ.8-12: OOOOÙÙÙÙlumpionlumpionlumpionlumpion…………kankankankan/ dšxai Car…twn q' ›kati ttttÒÒÒÒndendendende    
kkkkîîîîmonmonmonmon,/croniètaton f£oj eÙrusqenšwn ¢ret©n./ YaÚmioj g¦r †kei/ Ñcšwn, ÖÖÖÖjjjj ™ ™ ™ ™lalalala…………vvvv    
stefanwqestefanwqestefanwqestefanwqeˆ̂̂̂jjjj    PisPisPisPis££££tiditiditiditidi    kkkkààààdojdojdojdoj Ô Ô Ô Ôrsairsairsairsai    spespespespeÚÚÚÚdeideideidei    KamarKamarKamarKamar…………nvnvnvnv., 6ος Ολυµπιόνικος, στίχ.97-100: 
llllÚÚÚÚrairairairai    molpamolpamolpamolpa… … … … tetetete    ginginginginèèèèskontiskontiskontiskonti. m¾ qr£s/soi crÒnoj Ôlbon ™fšrpwn,/ ssssÝÝÝÝnnnn    d�d�d�d�    
filofrosfilofrosfilofrosfilofrosÚÚÚÚnaijnaijnaijnaij    eeeeÙÙÙÙ/hrhrhrhr££££toijtoijtoijtoij ` ` ` `AghsAghsAghsAghs…………aaaa    ddddššššxaitoxaitoxaitoxaito    kimonokimonokimonokimono/    oooo‡‡‡‡koqkoqkoqkoqenenenen    oooo‡‡‡‡kadkadkadkad' ¢¢¢¢ppppÕ Õ Õ Õ StumStumStumStum/falfalfalfal…………wnwnwnwn    
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ενδιαφέρουσα διάκριση: σύµφωνα µε τον βρετανό µελετητή ο όρος κώµος 

χρησιµοποιείται πολύ συχνότερα στις επινίκιες ωδές από ό,τι ο όρος χορός- 

περιγράφει µια οµάδα που χορεύει αυτοσχεδιάζοντας, ενώ ο όρος χορός 

αναφέρεται σε επίσηµο χορό. Σύµφωνα µε τον Heath, εάν πράγµατι οι επίνικοι 

εκτελούνταν από έναν επίσηµο χορό, τότε θα φρόντιζε ο συνθέτης τους να 

αναφέρεται συχνότερα στις ειδικές περιστάσεις της χορικής παράστασης, όπως 

συµβαίνει στην περίπτωση των διθυράµβων, παιάνων, παρθενείων19.   

Εδώ όµως αξίζει να σηµειωθεί ότι λίγους στίχους παρακάτω στην ίδια ωδή, 

το ποίηµα χαρακτηρίζεται από τον ίδιο τον δηµιουργό του ως ύµνος20. Οι ύµνοι 

σε λυρικά µέτρα τραγουδιόνταν συνήθως µε συνοδεία κιθάρας (είδος αρχαίας 

λύρας), όπως επισηµαίνει το λεξικό των Liddell-Scott  στο αντίστοιχο λήµµα, 

παραπέµποντας στον Πρόκλο στη Βιβλιοθήκη του Φωτίου, αλλά ο κυρίως ύµνος 

ήταν χωρίς όρχηση. Ωστόσο, στη Βιβλιοθήκη διακρίνεται ότι υπάρχουν είδη 

ύµνου στα οποία υπάρχει χορική εκτέλεση ή τουλάχιστον ρυθµικός 

βηµατισµός21. Εν πάση περιπτώσει εντός του 1ου Ισθµιονίκου δεν υπάρχει άλλη 

                                                                                                                                 
teicteicteicteicššššwnwnwnwn    potinispotinispotinispotinisÒÒÒÒmenonmenonmenonmenon, /matšr' eÙm»loio le…pont' 'Arkad…aj., 8ος Ολυµπιόνικος, στίχ.9-10:  

¢¢¢¢llllllll' ð ð ð ð PPPP…………sajsajsajsaj    eeeeÜÜÜÜdendrondendrondendrondendron ™ ™ ™ ™pppp' ''''AlfeAlfeAlfeAlfeù ¥ù ¥ù ¥ù ¥lsojlsojlsojlsoj,/ ttttÒÒÒÒndendendende    kkkkîîîîmonmonmonmon    kakakakaˆ ˆ ˆ ˆ stefanaforstefanaforstefanaforstefanafor…………anananan    ddddšššš/xaixaixaixai., 3ος 
Πυθιόνικος, στίχ.73-74: kkkkîîîîmmmmÒÒÒÒnnnn    tttt' ¢š¢š¢š¢šqlwnqlwnqlwnqlwn    PuqPuqPuqPuq…………wnwnwnwn    aaaa‡‡‡‡glanglanglanglan    stefstefstefstef££££noijnoijnoijnoij,/ toÝj ¢risteÚwn 
Feršnikoj ›len K…rrv potš, 5ος Πυθιόνικος, στίχ.20-22:  m£kar d� kaˆ nàn, kleenn©j Óti/ 
eeeeââââcojcojcojcoj ½ ½ ½ ½dhdhdhdh    parparparpar¦ ¦ ¦ ¦ PuqiPuqiPuqiPuqi££££dojdojdojdoj † † † †ppoijppoijppoijppoij ˜ ˜ ˜ ˜llllèèèènnnn/    ddddššššdexaidexaidexaidexai    ttttÒÒÒÒndendendende    kkkkîîîîmonmonmonmon ¢ ¢ ¢ ¢nnnnššššrwnrwnrwnrwn., 8ος Πυθιόνικος, στίχ. 
19-20: Xen£rkeion œdekto K…rraqen ™stefanwmšnonœdekto K…rraqen ™stefanwmšnonœdekto K…rraqen ™stefanwmšnonœdekto K…rraqen ™stefanwmšnon/ uƒÕn uƒÕn uƒÕn uƒÕn po…v Parnass…di Dwrie‹ te  po…v Parnass…di Dwrie‹ te  po…v Parnass…di Dwrie‹ te  po…v Parnass…di Dwrie‹ te 
kèmJkèmJkèmJkèmJ., 3ος Νεµεόνικος, στίχ.1-5: ’W pÒtnia Mo‹sa, m©ter ¡metšra, l…ssomai,/ t¦n 
poluxšnan ™n ƒeromhn…v Neme£di/ †keo Dwr…da n©son A‡ginan†keo Dwr…da n©son A‡ginan†keo Dwr…da n©son A‡ginan†keo Dwr…da n©son A‡ginan· Ûdati g£r/mšnont' ™p' 

'Aswp…J meligarÚwnmeligarÚwnmeligarÚwnmeligarÚwn tšktonejtšktonejtšktonejtšktonej/ kèmwn nean…ai kèmwn nean…ai kèmwn nean…ai kèmwn nean…ai, sšqen Ôpa maiÒmenoi., 2ος Νεµεόνικος, 
στίχ.16-25: 'Ac£rnai d� pala…faton/ eÙ£norej· Óssa d' ¢mf' ¢šqloij,/ Timodhm…dai 
™xocètatoi prolšgontai./ par¦ m�n Øyimšdonti Parpar¦ m�n Øyimšdonti Parpar¦ m�n Øyimšdonti Parpar¦ m�n Øyimšdonti Par/nassù tšssaraj ™x ¢šqlwn n…kaj nassù tšssaraj ™x ¢šqlwn n…kaj nassù tšssaraj ™x ¢šqlwn n…kaj nassù tšssaraj ™x ¢šqlwn n…kaj 
™kÒmixan™kÒmixan™kÒmixan™kÒmixan·/ ¢ll¦ Korinq…wn ØpÕ fwtîn¢ll¦ Korinq…wn ØpÕ fwtîn¢ll¦ Korinq…wn ØpÕ fwtîn¢ll¦ Korinq…wn ØpÕ fwtîn/  ™n ™sloà Pšlopoj ptuca‹j  ™n ™sloà Pšlopoj ptuca‹j  ™n ™sloà Pšlopoj ptuca‹j  ™n ™sloà Pšlopoj ptuca‹j/ Ñktë stef£noij  Ñktë stef£noij  Ñktë stef£noij  Ñktë stef£noij 
œmœmœmœmicqen ½dhicqen ½dhicqen ½dhicqen ½dh·/ ˜pt¦ d˜pt¦ d˜pt¦ d˜pt¦ d' ™n Nemšv™n Nemšv™n Nemšv™n Nemšv, t¦ dt¦ dt¦ dt¦ d' o‡koi m£ssono‡koi m£ssono‡koi m£ssono‡koi m£sson' ¢riqmoà¢riqmoà¢riqmoà¢riqmoà,/ DiÕj ¢gîniDiÕj ¢gîniDiÕj ¢gîniDiÕj ¢gîni. tÒntÒntÒntÒn, ð ð ð ð 
pol‹pol‹pol‹pol‹/taitaitaitai, kwm£xate Timod»mJ sÝn eÙklškwm£xate Timod»mJ sÝn eÙklškwm£xate Timod»mJ sÝn eÙklškwm£xate Timod»mJ sÝn eÙklšϊ nÒstJ nÒstJ nÒstJ nÒstJ·/ ¡dumele‹ d' ™x£rcete fwn´., 6ος 

Ισθµιόνικος, στίχ. 57-62: Fulak…dv g¦r Ãlqon, ð Mo‹sa, tam…ajtam…ajtam…ajtam…aj/ Puqšv te kèmwn  Puqšv te kèmwn  Puqšv te kèmwn  Puqšv te kèmwn 
EÙqumšEÙqumšEÙqumšEÙqumš/nei tenei tenei tenei te· tÕn 'Arge…wn trÒpon/ e„r»seta… pou k¢n brac…stoij./ ¥ranto g¦r n…kaj ¥ranto g¦r n…kaj ¥ranto g¦r n…kaj ¥ranto g¦r n…kaj 
¢pÕ pagkrat…ou¢pÕ pagkrat…ou¢pÕ pagkrat…ou¢pÕ pagkrat…ou/ tre‹j ¢p tre‹j ¢p tre‹j ¢p tre‹j ¢p' 'Isqmoà'Isqmoà'Isqmoà'Isqmoà, t¦j dt¦j dt¦j dt¦j d' ¢p¢p¢p¢p' eÙfÚllou NemšajeÙfÚllou NemšajeÙfÚllou NemšajeÙfÚllou Nemšaj,/  ¢glaoˆ pa‹dšj te kaˆ 
m£trwj., 8ος Ισθµιόνικος, στίχ. 1-6: Kle£ndrJ tij ¡lik…v/ te lÚtron eÜdoxon, ð nšoi, 
kam£twn/ patrÕj ¢glaÕpatrÕj ¢glaÕpatrÕj ¢glaÕpatrÕj ¢glaÕn Teles£rcou par¦ prÒquronn Teles£rcou par¦ prÒquronn Teles£rcou par¦ prÒquronn Teles£rcou par¦ prÒquron/ „ën ¢negeirštw „ën ¢negeirštw „ën ¢negeirštw „ën ¢negeirštw/ kîmon kîmon kîmon kîmon, 

'Isqmi£doj te n…'Isqmi£doj te n…'Isqmi£doj te n…'Isqmi£doj te n…/kaj ¥poinakaj ¥poinakaj ¥poinakaj ¥poina, kaˆ Nemšvkaˆ Nemšvkaˆ Nemšvkaˆ Nemšv/ ¢šqlwn Óti kr£toj ™xeàre ¢šqlwn Óti kr£toj ™xeàre ¢šqlwn Óti kr£toj ™xeàre ¢šqlwn Óti kr£toj ™xeàre·  
 
19

 Heath 1988: 186-187, cf. Carey 1989: 546. 
20

 1
ος Ισθµιόνικος, στίχ.16: À Kastore…J À 'Iol£oi' ™narmÒxai nin ÛmnJ., 1.62-63: †ppoij, 

¢faire‹tai bracÝ mštron œcwn/ Ûmnoj.  
21 Φώτιος, Βιβλιοθήκη, 320a9-20: Ka… fhsi tÕn Ûmnon m�n çnom£sqai ¢pÕ toà ØpÒmonÒn 
tina e�nai kaˆ oŒon e„j mn»mhn kaˆ ØpÒmnhsin ¥gein t¦j pr£xeij tîn Ømnoumšnwn· À 
¢pÕ toà Ûdein aÙt£j, Óper ™stˆ lšgein. 'Ek£loun d� kaqÒlou p£nta t¦ e„j toÝj 
ØperÒntaj grafÒmena Ûmnouj· diÕ kaˆ tÕ prosÒdion kaˆ t¦ ¥lla t¦ proeirhmšna 
fa…nontai ¢ntidiastšllontej tù ÛmnJ æj e‡dh prÕj gšnoj· kaˆ g¦r œstin aÙtîn 
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µαρτυρία που να συνηγορεί υπέρ της µίας (σόλο) ή της άλλης άποψης (χορική 

παράσταση). 

Ο Carey αναφέρει δύο ακόµη αποσπάσµατα από τον 10ο Πυθιόνικο, τα 

οποία συνηγορούν, κατά την άποψή του, στη χορική παράσταση της επινίκιας 

ωδής, στίχ. 4-6:  

t… kompšw par¦ kairÒn; ¢ll£ me Puqè 

te kaˆ tÕ Pelinna‹on ¢pÚei 

 'AleÚa te pa‹dej, `Ippoklšv qšlontej 

¢gage‹n ™pikwm…an ¢ndrîn klut¦n Ôpa. 

Σύµφωνα µε τον Carey, το εγκωµιαστικό τραγούδι που ζητούν επίµονα η Πυθώ, 

το Πελινναίο και οι Αλευάδες δεν µπορεί να είναι άλλο από αυτό που µόλις έχει 

ξεκινήσει. Το τραγούδι του Πινδάρου προς τιµήν του Ιπποκλέα άδεται από 

επίσηµο χορό ανδρών. Η Lefkowitz ωστόσο, της οποίας τα επιχειρήµατα 

αντικρούει ο Carey22, πιστεύει ότι στους παραπάνω στίχους γίνεται λόγος για 

έναν κώµο, στον οποίο θα δώσει έναν επίσηµο τόνο ο ποιητής µε τη σόλο 

εκτέλεση της ωδής του. Κατά τη γνώµη µου όµως, η ωδή συνδέεται στενά τόσο 

µε τον όµιλο των ανδρών όσο και µε τον ποιητή (µέ), που είναι το γραµµατικό 

υποκείµενο του απαρεµφάτου ¢gage‹n . Πρόκειται για επίσηµη εκτέλεση της 

ωδής από χορό, γιατί ήδη στον πέµπτο στίχο έχουµε την ανάθεση σύνθεσης και 

εκτέλεσης της ωδής από τους Αλευάδες. Η χρήση του επιθέτου κλυτὰν ενισχύει 

αυτήν την άποψη. Αν επρόκειτο για αυτοσχέδιους ανεπίσηµους χορούς, ο 

ποιητής δεν θα τους ονόµαζε ξακουστούς. Στην τέταρτη αντιστροφή της ίδιας 

ωδής23 γίνεται λόγος για τους Εφυραίους που θα τραγουδήσουν το γλυκό 

τραγούδι του ποιητή στις όχθες του Πηνειού και έτσι θα καταστήσουν τον 

Ιπποκλέα λαµπρό ανάµεσα στους γεροντότερους, τους συνοµηλίκους του και τις 

παρθένους. Η άποψη του Carey24 είναι ότι οι Εφυραίοι του στίχου 55 είναι οι 

                                                                                                                                 
¢koÚein grafÒntwn Ûmnoj prosod…ou, Ûmnoj ™gkwm…ou, Ûmnoj pai©noj kaˆ t¦ Ómoia. 
'Elšgeto d� tÕ prosÒdion ™peid¦n pros…wsi to‹j bwmo‹j À nao‹j, kaˆ ™n tù prosišnai 
Édeto prÕj aÙlÒn· Ð d� kur…wj Ûmnoj prÕj kiq£ran Édeto ˜stètwnÐ d� kur…wj Ûmnoj prÕj kiq£ran Édeto ˜stètwnÐ d� kur…wj Ûmnoj prÕj kiq£ran Édeto ˜stètwnÐ d� kur…wj Ûmnoj prÕj kiq£ran Édeto ˜stètwn.  
 
 
22 Carey 1989:  547.  
23 10ος  Πυθιόνικος, στίχ.55-59.  
24Carey 1989:  548. 

10ος Πυθιόνικος 
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ίδιοι εκείνοι άνδρες της εισαγωγής του Πυθιονίκου που εκτελούν την ωδή. Ο 

Heath25 στηριζόµενος στο ρήµα œlpomai και στο απαρέµφατο µέλλοντα 

θησέµεν πιστεύει ότι ο Πίνδαρος στο τελευταίο στροφικό σύστηµα της ωδής 

αναφέρεται σε µία µελλοντική επανεκτέλεση της ωδής του από συµπολίτες του 

Ιπποκλή.  Ο Carey26 θεωρεί ότι µια τέτοια λύση αντιβαίνει στην αρχή της 

οικονοµίας, αφού η πρώτη εντύπωση που δηµιουργείται από το άψυχο πλέον 

κείµενο είναι εκείνη της χορικής εκτέλεσής του. Είναι ωστόσο πολύ πιθανό ότι ο 

Πίνδαρος αναφέρεται ταυτοχρόνως στην τωρινή παράσταση έχοντας κατά νου 

και µελλοντικές επανεκτελέσεις. Ακόµα όµως και αν πρόκειται για µελλοντικές 

επανεκτελέσεις το ζήτηµα που τίθεται είναι γιατί να υποθέσουµε χορική 

επανεκτέλεση αν η επίσηµη πρώτη ήταν σόλο παράσταση. Συνήθως το αντίθετο 

ισχύει. Αν λοιπόν ο Πίνδαρος ελπίζει σε χορικές επανεκτελέσεις τότε και η 

πρεµιέρα ήταν κατά πάσα πιθανότητα χορική.  

Εξετάζοντας τον πέµπτο Πυθιόνικο, οι µελετητές στέκονται σ’ έναν ακόµη 

στίχο που θα µπορούσε να δώσει απάντηση στο ζήτηµα της χορικής ή της σόλο 

εκτέλεσης, στίχ.20-23:  

m£kar d� kaˆ nàn, kleenn©j Óti 

 eâcoj ½dh par¦ Puqi£doj †ppoij ˜lèn 

dšdexai tÒnde kîmon ¢nšrwn, 

 'Apollènion ¥qurma. 

 Για τον Carey27 η δεικτική αντωνυµία τόνδε αποτελεί ένδειξη ότι ο ποιητής 

αναφέρεται στο χορό που εκτελεί την ωδή του, λαµβάνοντας υπόψη και τον 

αµέσως προηγούµενο λόγο του δηµιουργού, ότι δηλαδή ο Αρκεσίλαος πρέπει 

να είναι ευτυχισµένος που υποδέχεται έναν τέτοιο λαµπρό εορτασµό της 

αθλητικής του νίκης, ο οποίος δε θα µπορούσε παρά να πραγµατοποιηθεί από 

το χορό που τραγουδάει και χορεύει την ωδή που ο Πίνδαρος συνέθεσε.  Σε ό,τι 

αφορά τους ίδιους στίχους η θέση του Heath είναι ότι ο Πίνδαρος στην σόλο 

εκτέλεσή του κάνει αναφορά στον κώµο που διαδραµατίζει τον δικό του ρόλο 

στην εορτή όπου ο Πίνδαρος εκτελεί σόλο την ωδή που συνέθεσε. Σύµφωνα µε 

                                                 
25 Heath 1988:  187. 
26 Carey 1989: 548. 
27 Carey 1989: 548. 

5ος Πυθιόνικος 
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τον Heath28, ο ποιητής εδώ µιλά ως εκπρόσωπος ολόκληρου του κώµου και 

ζητά από τον Αρκεσίλαο να τον υποδεχτεί µε ευµένεια. Περνώντας όµως στους 

στίχους 103-105,  

tÕn ™n ¢oid´ nšwn 

pršpei crus£ora Fo‹bon ¢pÚein, 

 œconta PuqwnÒqen, 

 της ίδιας ωδής τους οποίους θεωρούν από διαφορετική οπτική οι Heath & 

Lefkowitz29 σε σχέση µε τον Carey,  θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι το 

τραγούδι µε το οποίο θα πρέπει να τιµήσει ο Αρκεσίλαος τον θεό Απόλλωνα για 

την νίκη του στους Πυθικούς αγώνες δεν αναφέρονται στην εκτέλεση της ίδιας 

της ωδής αλλά σε ένα ευρύτερο εορταστικό πλαίσιο, αν και tÕ kall…nikon 

lut»rion dapan©n/ mšloj car…en, δε µπορεί να είναι άλλο από την 

παρούσα ωδή. Θεωρώ πιθανή, αλλά όχι άµεσα προκύπτουσα την ταύτιση από 

τον Carey30 της συγκεκριµένης ωδής µε τα τραγούδια που πρέπει να 

αφιερωθούν στον Φοίβο, αφού η νίκη κερδήθηκε στους Πυθικούς αγώνες. 

Ο Carey31 στον 8ο Ισθµιόνικο, στίχ.62, θεωρεί ότι βρίσκουµε άλλη µία 

περίπτωση που θα µπορούσε να συνηγορήσει υπέρ της χορικής παράστασης 

των επινίκιων ωδών. Πρόκειται για την προστακτική γεραίρετε που πιστεύει ότι 

απευθύνεται στα µέλη του χορού που εκτελούν την ωδή του ποιητή και θεωρεί 

ότι ο παραγγελλόµενος έπαινος για τον Νικοκλή δεν παραπέµπει εκτός της 

ωδής, αλλά συντελείται στους στίχους 63-65, αµέσως µετά την εκφορά της 

εντολής. O Carey πιστεύει ότι ο κώµος τον οποίο ζητά ο ποιητής στους 

εισαγωγικούς στίχους να ξεκινήσει κάποιος νέος στα πρόθυρα της οικίας του 

Κλεάρχου, είναι τελικά η παράσταση του όγδοου Ισθµιόνικου. Ως παράλληλο 

χωρίο θεωρεί32 τους στίχους 190-191 της 13ης ωδής του Βακχυλίδη, όπου ο 

ποιητής προτρέπει τους νέους να τραγουδήσουν την ένδοξη νίκη του Πυθέα και 

                                                 
28 Heath 1988: 188-189. 
29 Heath and Lefkowitz 1991: 184, όπου εξηγούν ότι η ¢oidή νέων αναφέρεται στο οµόφωνο τραγούδι 
από την πλευρά του κώµου κατά την διάρκεια της νικητήριας ποµπής, η οποία θα κατευθυνόταν στον 
ναό του Απόλλωνα. 
30 Carey 1989: 548: σύµφωνα µε τον Carey ο ύµνος προς τον Απόλλωνα πραγµατώνεται στους στίχους 
60-81 του πέµπτου Πυθιονίκου. 
31 Carey 1989: 550. 
32 Carey 1989: 550. 
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την φροντίδα του προπονητή του Πυθέα, του Μενάνδρου. Οι στίχοι αυτοί δεν 

παραπέµπουν σε επόµενη, διαφορετική ωδή, καθώς πέρα από τον έπαινο του 

Πυθέα που εκτείνεται σε όλη την ωδή, έχουµε στους στίχους 193 και εξής τον 

έπαινο του Μενάνδρου. 

Στο επίκεντρο της διαµάχης βρίσκεται η εισαγωγή του 3ου Νεµεονίκου, 

στίχ.1-12. Οι µελετητές επικαλούνται συχνά το χωρίο αυτό  για να δείξουν ότι η 

παράσταση των ωδών ήταν µάλλον χορική. O Carey ερµηνεύοντας το 

παραπάνω χωρίο εξηγεί ότι είναι λογικό να υποθέσουµε ότι ο κώµος των νέων 

που βρίσκεται στην Αίγινα περιµένει την ωδή του ποιητή για να τραγουδήσει τα 

λόγια της και να χορέψει στον ρυθµό της. Βέβαια, διευκρινίζεται από τον Carey 

ότι η ωδή έχει ήδη συντεθεί και την εκτελεί ο κώµος των νέων, αλλά η επίκληση 

στην Μούσα και το αίτηµα προς αυτήν να χορηγήσει έµπνευση στον ποιητή, 

έχουν ρητορική, δραµατική, υποκριτική, µυθοπλαστική διάσταση33. Το ότι η ωδή 

εκτελείται από τον κώµο των νέων στην Αίγινα, επιβεβαιώνεται, κατά τον Carey, 

από τους στίχους 11-12, όπου ο ποιητής λέει ότι θα ενώσει τον ύµνο του προς 

τιµήν του νικητή µε τα άσµατα και την λύρα των κωµαστών. Ο Carey34 

υποστηρίζει ότι το ρήµα κοινάσοµαι δέχεται τις δύο δοτικές ως έµµεσο 

αντικείµενο και παρατηρεί µε βάση άλλα χωρία ότι είναι επανερχόµενο το 

µοτίβο του µουσικού οργάνου, της λύρας που δέχεται το τραγούδι του ποιητή35, 

ή της φόρµιγγας, κιθάρας που εξυφαίνει σε µουσική µορφή το µέλος του ποιητή. 

Από την άλλη πλευρά η Lefkowitz και ο Heath ερµηνεύουν τους στίχους 1-12 ως 

εξής: οι νεαροί κωµαστές στην Αίγινα περιµένουν να ακούσουν απλώς τη σόλο 

εκτέλεση του ποιητή, η οποία θα ενταχθεί στην γιορτή προς τιµήν της νίκης, 

ζωτικό τµήµα της οποίας γιορτής είναι και ο κώµος, ο χορός και το  τραγούδι 

των νέων συνοµηλίκων του Αιγινήτη Αριστοκλείδη. Οι δύο παραπάνω µελετητές 

συµφωνούν ότι πράγµατι οι κωµαστές τραγουδούν και χορεύουν, αλλά 

πιστεύουν ότι το ουσιαστικό Ñ£roij αναφερόµενο στα εγκωµιαστικά τραγούδια 

µας οδηγεί να θεωρήσουµε ότι ανάµεσα στα δικά τους τραγούδια θα ακουγόταν 

                                                 
33 Carey 1989: 551-553. 
34 Carey 1989: 553. 
35 1ος Πυθιόνικος, στίχ.97. 8ος Πυθιόνικος, στίχ.29-31. 4ος Νεµεόνικος, στίχ.44-46. 9ος Νεµεόνικος, 
στίχ.8-9. 

3ος Νεµεόνικος 



 15 

σόλο και το τραγούδι του ποιητή36, ενώ υποστηρίζουν ακόµη ότι είναι πιο 

εύλογο να σκεφτούµε ότι ο ποιητής τραγουδώντας σόλο επικαλείται την Μούσα 

να του χαρίσει έµπνευση για το τραγούδι που θα παρουσιάσει στους νέους που 

περιµένουν37.  Ένα από τα άσµατα που τραγουδούσε ο κώµος ήταν η τήνελλα 

καλλινίκη ή κάποιος θριαµβικός καλλίνικος, εγκωµιαστικός ύµνος38.  

Ένα άλλο χωρίο της ίδιας ωδής που έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον, αλλά 

και έχει οδηγήσει σε διιστάµενες ερµηνείες  µεταξύ των µελετητών είναι οι στίχοι 

65-66:  

Zeà, teÕn g¦r aŒma, sšo d' ¢gèn, tÕn Ûmnoj œbalen 

 Ñpˆ nšwn ™picèrion c£rma keladšwn. 

Η θέση των Heath και Lefkowitz39 είναι ότι το χωρίο αναφέρεται σε κωµαστικούς 

πανηγυρισµούς στο χώρο της νίκης, που δεν ταυτίζονται µε την εκτέλεση της 

επινίκιας ωδής, ενώ ο Carey υποστηρίζει ότι η αναφορά στον ∆ία δικαιολογείται 

από το ότι αµέσως προηγουµένως στην ωδή είχαµε το εγκώµιο των Αιακιδών, 

απογόνων του ∆ία40.  Αντιθέτως, κατά τον Carey, ο ύµνος στον ∆ία έχει 

περιληφθεί στην παρούσα ωδή και η ωδή δεν παραπέµπει στο εξωτερικό 

περιβάλλον, ο ύµνος είναι η ίδια η ωδή. Κατά τη γνώµη µου, είναι δύσκολο η 

ωδή να αναφέρεται σ’ έναν ύµνο προς τιµήν του ∆ία που να εκτελέστηκε στον 

τόπο της νίκης, αφού κάτι τέτοιο δεν ξεκαθαρίζεται ρητά, ενώ µάλιστα το 

συγκεκριµένο κοµµάτι του λόγου πλαισιώνεται από επιρρήµατα (αὐτόθεν), 

επίθετα (ἐπιχώριον) και άρθρα (τάνδε νᾶσον) που εστιάζουν την προσοχή µας 

στην Αίγινα, πατρίδα του νικητή. Επιπλέον, η απουσία κάποιου 

προσδιορισµού,  που θα ήταν απαραίτητος για να τον διαφοροποιήσει από τον 

υποτιθέµενο ύµνο στον ∆ία από την επινίκια ωδή, συνηγορεί µάλλον υπέρ της 

άποψης του Carey. Ο Carey ισχυρίζεται, προσκοµίζοντας παραδείγµατα41, ότι 

                                                 
36 Heath and Lefkowitz 1991: 186-187. 
37 Heath  1988: 188. 
38 9ος Ολυµπιόνικος, στίχ.1-4: A TÕ m�n 'ArcilÒcou mšloj/ fwn©en 'Olump…v,/ kall…nikoj Ð 
triplÒoj kecladèj/ ¥rkese KrÒnion par' Ôcqon ¡gemoneàsai/ kwm£zonti f…loij 
'EfarmÒstJ sÝn ˜ta…roij·  
39 Heath and Lefkowitz 1991: 188. 
40 Carey 1989: 556. 

41 8ος Πυθιόνικος, στίχ.18-20. 4ος Ισθµιόνικος, στίχ.44-45.  
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όταν ο Πίνδαρος θέλει να αναφερθεί σε προγενέστερη κωµαστική ποµπή, 

φροντίζει η αναφορά του να είναι ξεκάθαρη. Εάν όντως ο ύµνος που εκτελείται 

από τις φωνές των νέων είναι το τραγούδι που έχει συνθέσει ο ποιητής, όπως 

υποστηρίζει ο Carey, τότε οι στίχοι 65-66 του 3ου Νεµεονίκου αποτελούν µία 

ακόµη µαρτυρία υπέρ της χορικής εκτέλεσης των επινίκιων ωδών των µεγάλων 

ποιητών. 

Και οι στίχοι 87-92 του 6ου Ολυµπιονίκου  έχουν προσελκύσει το 

ενδιαφέρον των φιλολόγων, καθώς προσπαθούν µέσα από την ερµηνεία του 

συγκεκριµένου χωρίου να συγκεντρώσουν στοιχεία που να συνηγορούν υπέρ 

της σόλο ή χορικής εκτέλεσης των ωδών,  

…πλέκων  

poik…lon Ûmnon. Ôtrunon nàn ˜ta…rouj, 

A„nša, prîton m�n “Hran 

 Parqen…an keladÁsai, 

gnîna… t' œpeit', ¢rca‹on Ôneidoj ¢laqšsin 

lÒgoij e„ feÚgomen, Boiwt…an án. 

™ssˆ g¦r ¥ggeloj ÑrqÒj, 

ºãkÒmwn skut£la Moi- 

s©n, glukÝj krat¾r ¢gafqšgktwn ¢oid©n· 

e�pon d� memn©sqai Sura- 

koss©n te kaˆ 'Ortug…aj· 

Κατά την άποψή µου, η αναφορά του ποιητή στον εαυτό του ως δηµιουργού του 

ύµνου, η οποία αναφορά γειτνιάζει τόσο στενά µε την προτροπή προς τον 

Αινεία και τον λόγο για τους φίλους του, µας οδηγεί prima facie να υποθέσουµε 

ότι ο Αινείας είναι ο εξάρχων ενός χορευτικού οµίλου ανδρών που εκτελεί την 

ωδή του ποιητή. Και ο Carey πιστεύει ότι οι νέοι άνδρες του στίχου 87 εκτελούν 

την Πινδαρική ωδή42. ∆ιαφορετική όµως είναι η άποψη των Heath και Lefkowitz, 

οι οποίοι θεωρούν ότι στους συγκεκριµένους στίχους γίνεται λόγος για έναν 

επόµενο ύµνο προς την Ήρα Παρθενία που θα τον εκτελέσει ένας κώµος 

ανδρών, έξαρχος του οποίου θα είναι ο Αινέας στον οποίο δίνει οδηγίες ο 

                                                 
42 Carey 1989: 556-557.  
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ποιητής. Οι Heath και Lefkowitz43 δε δέχονται την άποψη του Carey44, ο οποίος 

στηριζόµενος στον Slater45, ισχυρίζεται ότι ο έπαινος και η τιµή προς την Ήρα 

Παρθενία εκπληρώνεται µε το που εκφέρεται η εντολή µέσα στην ωδή. Ωστόσο, 

ο Carey προσκοµίζει ένα παράλληλο µονάχα στο οποίο η εντολή του επαίνου 

συµπίπτει µε τον ίδιο τον έπαινο46. Ο D’ Alessio47 θεωρεί ότι κατά πάσα 

πιθανότητα η εκτέλεση της ωδής γίνεται από τους εταίρους και τον Αινεία. Ο D’ 

Alessio υποδεικνύει ότι µάλλον πρόκειται για ποιητικό τέχνασµα: η παράσταση 

της ωδής που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη προβάλλεται στο µέλλον δίνοντας την 

εντύπωση ότι δεν έχει αρχίσει ακόµα.  Όµως στην περίπτωση των στίχων 87-92 

και 98-99 του 6ου Ολυµπιονίκου µάλλον οι Heath και Lefkowitz έχουν δίκιο. 

Στους στίχους 98-99 συγκεκριµένα η υποδοχή του κώµου προβάλλεται ως ευχή. 

Η ευχή αναφέρεται στην υποδοχή του κώµου στην Σικελία και κατά πάσα 

πιθανότητα πρόκειται για δεύτερη παράσταση. Ο Ιέρωνας πρόκειται να 

καλωσορίσει τον κώµο του Αγησία, καθώς έρχεται o‡koqen o‡kad' ¢pÕ 

Stumfal…wn teicšwn. Ο Αγησίας έχει δύο πατρίδες, την Αίτνα και την 

Στυµφαλία. Η παρούσα ωδή τραγουδιέται στην Στυµφαλία και επίκειται η 

επιστροφή στην Αίτνα. Ο Heath θεωρεί για τον Αινεία των στίχων 87-91, ότι 

ήταν ένας εντολοδόχος, πληρεξούσιος απεσταλµένος του Πινδάρου, ο οποίος 

ήταν επιφορτισµένος µε το να εκτελέσει σόλο την ωδή του Πινδάρου. Οι 

σύντροφοί του επρόκειτο να τραγουδήσουν έναν ύµνο για την Ήρα, της οποίας 

η λατρεία ήταν σηµαντική στην Στυµφαλία. Θεωρεί ο Heath48 ότι ο κώµος θα 

τραγουδήσει αργότερα έναν ύµνο για την Ήρα, όταν θα φτάσει στο ναό της. 

Ο Carey πιστεύει ότι εάν τα παραπάνω χωρία αναγνωστούν χωρίς 

προκαταλήψεις, προκύπτει ότι η εκτέλεση των επινικίων ήταν χορική. Για να 

στηρίξει καλύτερα τη θέση του, επεξεργάζεται και κάποια ακόµη χωρία, τα οποία 

δεν αναφέρονται άµεσα στην παράσταση της ωδής. Στον 5ο Νεµεόνικο, στους 

                                                 
43 Heath &  Lefkowitz 1991: 181-182. 
44 Carey 1989: 557. 
45 Slater 1969: 86-94.   
46 1ος Ισθµιόνικος, στίχ. 52-63.  
47 D’ Alessio 2004: 290. 
48 Heath 1988: 191. 
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στίχους 23-2549, παραβάλλεται ο χορός των Μουσών προς τιµήν του Πηλέα, µε 

µία άλλη χορική παράσταση, όπως προκύπτει από την φράση καί κείνοις. Εάν 

προσέξουµε τους αµέσως προηγούµενους στίχους50, θα δούµε ότι ενώ 

προηγουµένως ο ποιητής έκανε λόγο για την τέχνη του, τώρα µεταβαίνει στο 

χορό των Μουσών, ο οποίος και αυτός υµνεί τους ήρωες, όπως κάνει ο ποιητής. 

Είναι γνωστό ότι ο ποιητής χρειάζεται την συνδροµή της Μούσας για να 

συνθέσει, αλλά εδώ ενδεχοµένως η αναφορά στην χορεία των Μουσών να έχει 

ως σκοπό να παραλληλίσει την χορική εκτέλεση της επινίκιας ωδής του 

Πινδάρου µε τον θριαµβικό χορό των Μουσών, που και αυτός τιµά τον γάµο του 

Πηλέα και της Θέτιδας. 

 

II. Κειµενικές µαρτυρίες για την παράσταση των ωδών του Βακχυλίδη51. 

 

Α. ΟΙ ΕΠΙΝΙΚΟΙ 

1. 5η ωδή 

Εξετάζοντας το πέµπτο Επινίκιο του Βακχυλίδη, το οποίο επαινεί τη νίκη του 

Ιέρωνα µε κέλητα στους Ολυµπιακούς αγώνες του 476 π.Χ. -όπως άλλωστε 

συµβαίνει και µε τον πρώτο Ολυµπιόνικο του Πινδάρου- προσπαθώ να ακούσω 

τι έχει να πει για τον τρόπο της παράστασης το ίδιο πια σιωπηλό και 

αινιγµατικό ως προς το παραπάνω ζήτηµα, κείµενο ανεπηρέαστη όσο το 

δυνατόν από τις ερµηνευτικές οδούς που έχουν ήδη ανοιχτεί από φιλολόγους 

όπως ο Jebb, o Maehler, o Mullen, η Burnett, η Lefkowitz, o Heath, ο Carey και η 

Morgan,  οι οποίοι έχουν προβάλει ισχυρά επιχειρήµατα για να υποστηρίξουν 

τις απόψεις τους.  

Αποκαλύπτουν τα λόγια της ωδής µονωδική εκτέλεση σε συµποτικό πλαίσιο 

ή σχετικά ανοικτή στην κοινότητα χορική παράσταση; Προκαταβολικά, θα ήταν 

                                                 
49 5ος Νεµεόνικος, στίχ.22-25: prÒfrwn d� kaˆ ke…noij ¥eid' ™n Pal…J/ Mois©n Ð k£llistoj 
corÒj, ™n d� mšsaij/ fÒrmigg' 'ApÒllwn ˜pt£glwsson/ crusšJ pl£ktrJ dièkwn/ ¡ge‹to 
panto…wn nÒmwn· 
 
50 5ος Νεµεόνικος, στίχ.19-22: e„ d' Ôlbon À ceirîn b…an À sidar…tan ™painÁ/sai pÒlemon 
dedÒkhtai, makr£ moi/ aÙtÒqen ¤lmaq' Øposk£/ptoi tij· œcw gon£twn Ðrm¦n ™lafr£n·/ 

kaˆ pšran pÒntoio p£llont' a„eto….  
 
51 Τα αποσπάσµατα των ωδών του Βακχυλίδη προέρχονται από την έκδοση του Maehler 1970. 
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σκόπιµο να πούµε ότι κάποιοι φιλόλογοι θεώρησαν ότι, επειδή η συγκεκριµένη 

ωδή εξυµνεί τη νίκη του Ιέρωνα µε τον Φερένικο στους Ολυµπιακούς αγώνες του 

476 π.Χ., όπως και ο 1ος Ολυµπιόνικος του Πινδάρου, το τραγούδι του 

Βακχυλίδη δεν εκτελέστηκε κανονικά, αλλά ότι στάλθηκε  στον Ιέρωνα χωρίς να 

πληρωθεί ο ποιητής, µε την ελπίδα κάποιας µελλοντικής ανάθεσης. Την άποψη 

αυτή εισήγαγε πρώτος ο Wilamowitz52, ο οποίος είχε αναγνώσει ταπεινότητα 

από την πλευρά του Βακχυλίδη στον τρόπο µε τον οποίο προσεγγίζει και 

προσφωνεί τον Ιέρωνα. Την άποψη του Wilamowitz συµµερίστηκαν ο 

Schadewaldt53, ενώ ο Steffen54 ερµηνεύει τους στίχους 11 και εξής του επινικίου 

ως αυτοπαρουσίαση του ποιητή που ήταν προηγουµένως άγνωστος στον 

Ιέρωνα. Η Burnett55, από την άλλη, θεωρεί ότι δεν υπάρχει κάτι που να µας 

εµποδίζει να θεωρήσουµε ότι η ωδή παραστάθηκε κανονικά και ότι µάλιστα 

ενδέχεται ο Ιέρωνας να είχε προσκαλέσει και τους δύο ποιητές να συµµετέχουν 

στον επινίκιο εορτασµό και ακόµη και άλλους ποιητές, των οποίων τα έργα  

όµως δεν έφτασαν ως τις µέρες µας. Η άποψη της Burnett ταυτίζεται κατ’ ουσίαν 

µε την άποψη που είχαν ήδη εκφράσει οι Jebb56 και Gentili57 . Η Burnett µάλιστα 

ισχυρίζεται ότι εάν το 13ο επινίκιο του Βακχυλίδη και ο 5ος Νεµεόνικος του 

Πινδάρου εορτάζουν την ίδια νίκη του Πυθέα στο παγκράτιο58, τότε είναι πολύ 

λογικό και ο Ιέρωνας ως τύραννος των Συρακουσών να έχει αναθέσει σε δύο 

ποιητές να εξυµνήσουν και να απαθανατίσουν την ολυµπιακή νίκη του. 

 Ως προς το ζήτηµα δηµόσιας ή ιδιωτικής πρώτης εκτέλεσης του επινικίου 

µόνο εικασίες µπορούν να γίνουν. Οι Ολυµπιακοί, Πυθικοί, Ισθµικοί και 

Νεµεακοί αγώνες διέθεταν πανελλήνια λάµψη, καλλιεργούσαν πνεύµα ειρήνης 

και συναδέλφωσης µεταξύ των Ελλήνων και ενέπνεαν αισθήµατα περηφάνιας 

στην πόλη-κράτος από την οποία προερχόταν ο νικητής αθλητής. Σε αυτούς που 

αναδείχτηκαν σπουδαίοι και ανδρείοι µε τα έργα τους για να υπερασπιστούν 

την Αθήνα στο πρώτο έτος του Πελοποννησιακού πολέµου, θα πει ο Περικλής 

                                                 
52 Von Wilamowitz-Moellendorf  1898: 18 f. 
53 Schadewaldt  1928: 23. 
54 Steffen 1961: 19ff. 
55 Burnett 1985 : 197. 
56 Jebb ανατύπ. 1967:  465-467. 
57 Gentili 1958: 13ff.  
58 Το ίδιο υποστηρίζεται και από τον Jebb ανατύπ.1967: 212. 
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στην recusatio του Επιταφίου, µε έργα (δηµόσια) αξίζει να αποδίδονται και οι 

τιµές, αν και ο ίδιος δέχεται τελικά να εκφωνήσει τον πανηγυρικό λόγο για την 

Αθήνα. Κατά τη διάρκεια των πανελλήνιων αγώνων, οπότε έχουν παύσει οι 

εχθροπραξίες, οι αθλητές που χαρίζουν δόξα στην πατρίδα µε την αρετή τους 

αξίζει να τιµηθούν δηµόσια. Τα εγκωµιαστικού χαρακτήρα  άρτια ποιήµατα τόσο 

µεγάλων ποιητών όπως του Πινδάρου και του Βακχυλίδη δε θα ακούγονταν στη 

δηµόσια γιορτή; Η άµεση αντίδραση θα ήταν «πώς όχι;», αλλά δε µπορούµε να 

µιλήσουµε µε ασφάλεια, καθώς κάποτε τα λόγια της ωδής υπαγορεύουν το 

συµπόσιο ως περιβάλλον εκτέλεσής της. Από την άλλη βέβαια το σκηνικό που 

στήνεται από τα λόγια της ωδής µπορεί να είναι καθαρά  µυθοπλαστικό. 

Κάνοντας µία προβολή στο σήµερα, είναι γεγονός ότι αισθανόµαστε 

υπερήφανοι ως έθνος και πολύ περισσότερο ενωµένοι, όταν ένας αθλητής µας 

διακρίνεται σε πανευρωπαϊκούς ή παγκόσµιους αγώνες. Είναι µεγάλη και η 

συγκίνηση του αθλητή τουλάχιστον σήµερα που κατορθώνει να εκπροσωπήσει 

επάξια το έθνος του. Η κοινότητα πάλι από την πλευρά της αποδίδει ξεχωριστές 

τιµές στο νικητή προκειµένου να του δείξει την ευγνωµοσύνη της. Πιστεύω ότι 

µία νίκη στους πανελλήνιους αγώνες ενίσχυε τους δεσµούς της κοινότητας σε 

πολύ µεγαλύτερο βαθµό τότε, αφού οι περισσότεροι πολίτες ασχολούνταν µε τα 

κοινά και θεωρούσαν το ἰδιωτεύειν αίσχος.  Η L. Kurke59, στην οποία 

παραπέµπει η Morgan60, παρατηρεί σχετικά ότι ο ποιητής διαπραγµατεύεται µε 

την κοινότητα εκ µέρους του νικητή που επιστρέφει, και αυτός ο ρόλος του 

σχετίζεται µε την οικονοµία του εγκωµίου61. 

 Είναι αξιοσηµείωτο, για να µπορέσουµε να αντιληφθούµε την πολιτική 

διάσταση κάποιων ωδών και τη σηµασία τους για το σύνολο των πολιτών, ότι 

στον 8ο Πυθιόνικο, στίχ.98-100:  

A‡gina f…la m©ter, ™leuqšrJ stÒlJ  

pÒlin t£nde kÒmize Dˆ kaˆ kršonti sÝn A„akù  

Phle‹ te k¢gaqù Telamîni sÚn t' 'Acille‹. 

                                                 
59 Kurke 1991:  258. 
60 Morgan 1993: 1. 
61 Crotty  1982: 108-111. 
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καλείται η τοπική νύµφη Αίγινα για να σώσει το οµώνυµο νησί από τους 

ισχυρούς Αθηναίους, σύµφωνα µε τον Mullen62 και τον Ιακώβ63. Τον 

προηγούµενο χρόνο (447 π.Χ.) η Αθήνα είχε ηττηθεί στην Κορώνεια, και έτσι οι 

ελπίδες για ενδεχόµενη απελευθέρωση του νησιού είχαν αναπτερωθεί. 

 Μία ακόµη ωδή που, κατά τη γνώµη µου, µάλλον προοριζόταν για δηµόσια 

παράσταση, ενώ παρουσιάζει πολιτικό ενδιαφέρον, είναι ο 7ος Πυθιόνικος που 

είναι αφιερωµένος στον Μεγακλή από τον αθηναϊκό οίκο των Αλκµαιωνιδών. 

Σύµφωνα µε τον ποιητή, δεν υπάρχει καταλληλότερο θεµέλιο για τον 

συγκεκριµένο επινίκιο ύµνο από τον έπαινο της πατρίδας του νικητή, την Αθήνα. 

Το χώρο παράστασης της ωδής έχει συζητήσει η Λ. Αθανασάκη64, 

παρατηρώντας ότι ο τόπος εκτέλεσης της ωδής παραµένει άδηλος, εφόσον 

εστιάζεται ισόρροπα ανάµεσα στην Αθήνα και στους ∆ελφούς. Ο Μεγακλής που 

καταγόταν από το δήµο Αλωπεκής, έλαβε µέρος στους πυθικούς αγώνες το 486 

π.Χ., ενώ λίγους µήνες πριν είχε εξοριστεί µε οστρακισµό από την Αθήνα. Η 

µαρτυρία, λοιπόν, στην Αθηναίων πολιτεία 22.5 για τον οστρακισµό του 

Μεγακλή µας εµποδίζει από το να θεωρήσουµε ότι η ωδή παραστάθηκε 

δηµόσια στην Αθήνα. Τόπος εκτέλεσης, σύµφωνα και µε τον Ιακώβ65, πρέπει να 

ήταν οι ∆ελφοί, αφού η Αθήνα αποκλείεται προκαταβολικά. Θα ταίριαζε ο ύµνος 

αυτός προς τη γενέτειρα του Μεγακλή να ακουστεί ενώπιον του πανελλήνιου 

κοινού των αγώνων, στο οποίο θα παρευρίσκονταν οπωσδήποτε και Αθηναίοι. 

Στους στίχους 5-12:      

™peˆ t…na p£tran, t…na o�kon na…wn Ñnum£xeai 

™pifanšsteron 

`Ell£di puqšsqai; 

p£saisi g¦r pol…esi lÒgoj Ðmile‹ 

'Erecqšoj ¢stîn, ”Apollon, o‰ teÒn 

dÒmon Puqîni d…v qahtÕn œteuxan. 

οι πολίτες του Ερεχθέα περιβάλλονται µε ξεχωριστή αίγλη, ενώ γίνεται µάλιστα 

αναφορά στην ανοικοδόµηση του ναού του Απόλλωνα στους ∆ελφούς από 

                                                 
62 Mullen 1982: 82.  
63 Ιακώβ 2000: 288-298. 
64 Αθανασάκη 2005: 55-61. 
65 Ιακώβ 2000: 283. 
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µέρους τους. Ο περίλαµπρος όµως ναός του Απόλλωνα δεν είχε αποκατασταθεί 

συλλογικά από τους Αθηναίους, αλλά από τους Αλκµαιωνίδες στην προσπάθειά 

τους να αποµακρύνουν τους Πεισιστρατίδες από την Αθήνα. Η ποιητική επιλογή 

εξηγείται αν σκεφτούµε ότι ο ποιητής θέλει να αποσείσει το φθόνο του 

ακροατηρίου από τη γενιά του Μεγακλή. Πρέπει να επισηµανθεί επίσης ότι ο 

οστρακισµός δεν ήταν ατιµωτική τιµωρία και δεν είχε επιπτώσεις στα πολιτικά 

δικαιώµατα και στην περιουσία εκείνων που διώκονταν. Άλλωστε ο 

Wilamowitz66, όπως επισηµαίνει η Αθανασάκη, θεωρούσε ότι ο οστρακισµός 

του Μεγακλή συνιστούσε αναγνώριση της προσωπικής και οικογενειακής του 

ισχύος. Με άλλα λόγια ο Μεγακλής έπεσε θύµα φθόνου από τους Αθηναίους και 

εξοστρακίστηκε. Επιστρέφει όµως το 480 ήδη στην Αθήνα για να βοηθήσει την 

πόλη του στον αγώνα εναντίον των Περσών. Ο ποιητής µέσα από την ωδή 

φαίνεται να αναλαµβάνει την εξοµάλυνση των σχέσεων ανάµεσα στον εξόριστο 

νικητή αθλητή και τον αθηναϊκό δήµο. 

Ο φόβος του φθόνου του ακροατηρίου ο οποίος παρουσιάζεται τυπικά, έχει 

εποµένως και σε αυτή την ωδή πραγµατικό αντίκρισµα. ∆εν ξεχνάµε ότι ο 

Βακχυλίδης και ο Πίνδαρος έπρεπε να επαινέσουν άνδρες που ήταν 

αποκλειστικά αριστοκράτες και πλούσιοι. Μπορούσε έτσι να προκληθεί ο 

φθόνος του ακροατηρίου. O φθόνος αυτών που αποκλείονταν από το εγκώµιο 

αντιµετωπιζόταν µε διάφορους τρόπους, όπως µε το ότι ο νικητής και η πόλη 

είναι ταυτόσηµοι. Ο έπαινος της πόλης ίσως να ήταν κατάλοιπο αρχαιότερων 

τραγουδιών στρατιωτικού επαίνου, αφού ταύτιζαν τη νίκη µε τη ζωή της 

κοινότητας. Με αυτόν τον έπαινο ο ποιητής προσποιούνταν ότι ο πολίτης είχε το 

µερίδιό του στο επίτευγµα του νικητή67, ενώ η ανδρεία των προγόνων της πόλης 

καθιστά δυνατούς τους τωρινούς θριάµβους68. 

  Επιστρέφοντας τώρα στην εισαγωγική επίκληση προς το νικητή Ιέρωνα 

στον 5ο επίνικο του Βακχυλίδη, ο χαρακτηρισµός του Ιέρωνα από τον ποιητή ως 

                                                 
66 Von Wilamowitz-Moellendorf  1922: 154. 
67 Burnett 1985: 50. 
68 Carne Ross  2002: 74-75, όπου έχουµε κριτική παρουσίαση του 6ου Ισθµιονίκου και ειδικά των στίχων 
19-21, και Μullen 1982: 82, όπου γίνεται λόγος για τη χθόνια συνείδηση της προστάτιδας νύµφης της 
πόλης που κρατάει µέσα της προγενέστερους ήρωες και όλες τις ένδοξες στιγµές της πόλης, και σελ.75 
για τιµή από την πλευρά του νικητή στο ηρώο της γενέτειράς του. 
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µοναδικού κριτή σε ζητήµατα ποίησης καθιστά την ποίηση του Βακχυλίδη 

ελιτίστικη, που απευθύνεται σε λίγους εκλεκτούς ειδήµονες και όχι στις πλατιές 

µάζες69. Η Burnett70 πιστεύει ότι τα επινίκια εκτελούνταν σε αριστοκρατικά 

συµπόσια από τα οποία ο δήµος ήταν αποκλεισµένος, αλλά κατά τις ηµέρες των 

εορταστικών εκδηλώσεων υπήρχε µία χαρούµενη ατµόσφαιρα στην πόλη. Υπέρ 

όµως της δηµόσιας εκτέλεσης της επινίκιας ποίησης γενικά τάσσονται οι 

Bundy71, Carne Ross, Mullen72, Morgan73. O Carne Ross74 στηριζόµενος στην 

εργασία του Bundy για τον Πίνδαρο, γράφει σχετικά: «Ξεχνούµε, έγραψε ο 

Bundy, ότι πρόκειται για µια λογοτεχνία προφορική, δηµόσια, επιδεικτική, 

επικεντρωµένη σε ένα και µοναδικό στόχο, στο εγκώµιο συγκεκριµένων ανδρών 

και συγκεκριµένων κοινοτήτων…» και λίγο παρακάτω: «…Η µεγάλη ηµέρα 

φτάνει, και πρέπει να φανταστούµε το σύνολο της κοινότητας ενωµένο σε µια 

κατάσταση ευφρόσυνης προσδοκίας, γιατί η νίκη στους µεγάλους αγώνες δεν 

είναι µόνο οικογενειακή υπόθεση, αλλά θρίαµβος της πόλης, και στο πλαίσιό 

της ο νικητής θα απολαµβάνει εφεξής και για όλη του τη ζωή ορισµένα 

προνόµια». Φυσικά όµως και οι δύο θέσεις είναι υποκειµενικές. 

Οι στίχοι 3-8 της συγκεκριµένης ωδής ανακαλούν µουσικούς αγώνες, καθώς 

ο Ιέρωνας καλείται να κρίνει την αξία του τραγουδιού του Βακχυλίδη και να 

επικεντρώσει την προσοχή του στην παράστασή του: 

gnèsV m�n [„]ostef£nwn 

Mois©n gluk[Ú]dwron ¥galma, tîn ge nàn 

a‡ tij ™picqon…wn, 

Ñrqîj· fršna d' eÙqÚdik[o]n 

¢tršm' ¢mpaÚsaj merimn©n 

deàr' <¥g'> ¥qrhson nÒJ· 

Η ρητορική που χρησιµοποιείται εδώ δεν είναι καθοριστική για την απόφαση 

υπέρ της δηµόσιας ή κλειστής παρουσίασης της ωδής. Εδώ µάλλον δεν έχουµε 

δραµατοποίηση των συνθηκών εκτέλεσης του επινικίου, αλλά η ποιητική 
                                                 
69 Maehler 2004: 111. 
70 Burnett 1985: 50. 
71 Bundy 1962. 
72 Mullen 1982. 
73 Morgan 1993: 11-12. 
74 Carne Ross 2002: 35, 39. 
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επιλογή υπαγορεύεται από την πεποίθηση του ποιητή στον επαγγελµατικό 

χαρακτήρα της τέχνης του, όπως επιβεβαιώνεται και λίγο παρακάτω στην α’ 

αντιστροφή, 16-30:  

a„ne‹n `Išrwna. BaqÝn 

d' a„qšra xouqa‹si t£mnwn 

Øyoà pterÚgessi tace…- 

aij a„etÕj eÙru£naktoj ¥ggeloj 

ZhnÕj ™risfar£gou 

qarse‹ krater´ p…sunoj 

„scÚϊ, pt£ssonti d' Ôrni- 

cej ligÚfqoggoi fÒbJ· 

oÜ nin korufaˆ meg£laj ‡scousi ga…aj, 

oÙd' ¡lÕj ¢kam£taj  

duspa…pala kÚmata·nw- 

m©tai d' ™n ¢trÚtJ c£ei 

leptÒtrica sÝn ZefÚrou  pnoi- 

a‹sin œqeiran ¢r…γνω- 

toj met' ¢nqrèpoij „de‹n· 

Η προστακτική ἄθρησον του όγδοου στίχου καλεί τον Ιέρωνα να επικεντρώσει 

την προσοχή του στην εκτέλεση του τραγουδιού που είναι πολλά υποσχόµενο, 

καθώς είναι το γλυκό δώρο των Μουσών. Προβάλλεται έντονα η αξία του 

τραγουδιού από το δηµιουργό του στους εισαγωγικούς στίχους και ενδεχοµένως 

ο Βακχυλίδης γνώριζε ότι είχε ανατεθεί και στον Πίνδαρο να εγκωµιάσει τη 

συγκεκριµένη νίκη του Ιέρωνα. Έτσι, η µνεία της ορθής κρίσης του Ιέρωνα και η 

χρήση του όρου ευθυδικία που παραπέµπει σε δικανικά συµφραζόµενα να έχει 

ως στόχο να αποσπάσει την προτίµηση του τυράννου προς τον Βακχυλίδη 

έναντι του οµότεχνου αντιπάλου του.  

Βλέπουµε µε βάση τα παραπάνω ότι δε µπορούµε µε ασφάλεια να 

µιλήσουµε για δηµόσιο ή ιδιωτικό περιβάλλον εκτέλεσης των επινικίων, καθώς 

το περιεχόµενο της ωδής δεν είναι µεθοδολογικά ικανός δείκτης για τη σύσταση 

του ακροατηρίου. 
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Περνώντας τώρα στη διερεύνηση της ταυτότητας του αφηγητή εντός των 

δεκαπέντε εισαγωγικών στίχων του βακχυλίδειου ποιήµατος θα µπορούσαµε να 

πούµε ότι ακούµε τη φωνή του δηµιουργού. Ο ποιητής αποδίδει στερεοτυπικά 

στις ιοστεφανωµένες Μούσες τη σύνθεση του τραγουδιού του, καθώς εκείνες ως 

κόρες του ∆ία και της Μνηµοσύνης γνωρίζουν την αλήθεια που έχει αναδειχθεί 

από τον χρόνο. Αυτές κρατάνε κλειδωµένες στην µνήµη των ανθρώπων τις 

πράξεις των θεών και τα γενναία κατορθώµατα των ηρώων. Εκείνες είναι που 

εξασφαλίζουν την υστεροφηµία και την αθανασία των ένδοξων πράξεων. 

Παρόλο που και οι δύο µεγάλοι ποιητές του επινίκιου είδους έχουν εµπιστοσύνη 

στον εαυτό τους ως προς τον τρόπο που ασκούν την ποιητική τέχνη75 και αυτό 

καθεαυτό το γεγονός µαρτυρεί τη στροφή από το µύθο στο λόγο και την 

αυξανόµενη πίστη του ανθρώπου στις δυνατότητές του, τη σοφία του-που 

εξηγεί, κατά την γνώµη µου, συχνά και την εκτεταµένη χρήση του α΄ προσώπου-

, και ο Πίνδαρος και ο Βακχυλίδης απογειώνουν τη µυθική παράδοση, ενώ 

παράλληλα την αγκιστρώνουν µέσω της αναλογίας στη γήινη πραγµατικότητα. 

Η πίστη ή η σύµβαση σχετικά µε τις Μούσες κυριαρχούσε σε κάθε είδος 

ελληνικής ποίησης πριν τα µέσα του 5ου αιώνα π.Χ., γιατί φανέρωνε µία 

σηµαντική πλευρά αυτής της ποίησης. Πιστεύω ότι σαφώς ο Πίνδαρος και ο 

Βακχυλίδης ανήγαγαν ένα µέρος της ποίησής τους στις Μούσες, επειδή είναι 

όµως έντονη η φωνή του ποιητή στις ωδές, θεωρώ περισσότερο την αναφορά 

σε αυτές και στον επαγγελµατία-ποιητή ως προσπάθεια να εξισορροπηθεί το 

παλιό µε το καινούριο, ο κόσµος του µύθου µε τον κόσµο της παρατήρησης και 

της εµπειρίας. Οι Μούσες και οι Χάριτες γίνονται περισσότερο σύµβολο της 

τέχνης, την οποία έχοντας δαµάσει ο ποιητής επιλέγει να εξαϋλώσει πάλι και να 

ντύσει µε τα καθιερωµένα σχήµατα, ώστε να ανταποκρίνεται στο γούστο των 

εγκωµιαζοµένων, στις απαιτήσεις του εγκωµιαστικού είδους και του 

θρησκευτικού χαρακτήρα των πανελλήνιων αγώνων στους οποίους διακρίθηκαν 

οι αριστοκράτες αθλητές. 

                                                 
75 Βακχυλίδης, 3.96-98. Πίνδαρος, 1ος Ολυµπιόνικος, 111-113, Ο.2.83-92, Ο.1.37, Ο.6.20-25.  
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Η αναφορά στις Μούσες και στις Χάριτες θα µπορούσε να αποτελεί επίσης 

ένδειξη χορικής εκτέλεσης του τραγουδιού, αφού από τον Οµηρικό ύµνο στον 

Απόλλωνα  οι θεότητες αυτές παρουσιάζονται ως χορός, στίχ.182-206:  

e�si d� form…form…form…form…zwnzwnzwnzwn Lhtoàj ™rikudšoj uƒÕj 

fÒrmiggifÒrmiggifÒrmiggifÒrmiggi glafurÍ prÕj Puqë petr»essan,  

¥mbrota e†mat' œcwn tequwmšna· to‹o d� fÒrmigxfÒrmigxfÒrmigxfÒrmigx 

crusšou ØpÕ pl»ktrou kanac¾n œcei ƒmerÒessancrusšou ØpÕ pl»ktrou kanac¾n œcei ƒmerÒessancrusšou ØpÕ pl»ktrou kanac¾n œcei ƒmerÒessancrusšou ØpÕ pl»ktrou kanac¾n œcei ƒmerÒessan. 

œnqen d� prÕj ”Olumpon ¢pÕ cqonÕj éj te nÒhma 

 e�si DiÕj prÕj dîma qeîn meq' Ðm»gurin ¥llwn· 

aÙt…ka d' ¢qan£toisi mšlei k…qarij kaˆ ¢oid»k…qarij kaˆ ¢oid»k…qarij kaˆ ¢oid»k…qarij kaˆ ¢oid». 

Moàsai mšn qMoàsai mšn qMoàsai mšn qMoàsai mšn q' ¤ma p©sai ¢meibÒmenai Ñpˆ kalÍ¤ma p©sai ¢meibÒmenai Ñpˆ kalÍ¤ma p©sai ¢meibÒmenai Ñpˆ kalÍ¤ma p©sai ¢meibÒmenai Ñpˆ kalÍ 

Ømneàs…n Ømneàs…n Ømneàs…n Ømneàs…n ῥa qeîn dîra qeîn dîra qeîn dîra qeîn dîr' ¥mbrota ºd¥mbrota ºd¥mbrota ºd¥mbrota ºd' ¢nqrèpwn¢nqrèpwn¢nqrèpwn¢nqrèpwn 

tlhmosÚnajtlhmosÚnajtlhmosÚnajtlhmosÚnaj, ÓsÓsÓsÓs' œcontej Øpœcontej Øpœcontej Øpœcontej Øp' ¢qan£toisi qeo‹si¢qan£toisi qeo‹si¢qan£toisi qeo‹si¢qan£toisi qeo‹si 

 zèous zèous zèous zèous' ¢fradšej kaˆ ¢m»canoi¢fradšej kaˆ ¢m»canoi¢fradšej kaˆ ¢m»canoi¢fradšej kaˆ ¢m»canoi, oÙd� dÚnantaioÙd� dÚnantaioÙd� dÚnantaioÙd� dÚnantai 

eØršmenai qan£toiÒ teØršmenai qan£toiÒ teØršmenai qan£toiÒ teØršmenai qan£toiÒ t' ¥koj kaˆ g»ra¥koj kaˆ g»ra¥koj kaˆ g»ra¥koj kaˆ g»raoj ¥lkaroj ¥lkaroj ¥lkaroj ¥lkar· 

aÙt¦r ™ãplÒkamoi C£ritej kaˆ ™äfronej ‘WraiaÙt¦r ™ãplÒkamoi C£ritej kaˆ ™äfronej ‘WraiaÙt¦r ™ãplÒkamoi C£ritej kaˆ ™äfronej ‘WraiaÙt¦r ™ãplÒkamoi C£ritej kaˆ ™äfronej ‘Wrai 

 `Armon…h q' “Hbh te DiÕj qug£thr t' 'Afrod…th 

ÑÑÑÑrcercercerceààààntntntnt' ¢¢¢¢llllllll»»»»lwnlwnlwnlwn ™ ™ ™ ™ppppˆ ˆ ˆ ˆ karpkarpkarpkarpù ù ù ù cececece‹‹‹‹rajrajrajraj œ œ œ œcousaicousaicousaicousai· 

tÍsi m�n oÜt' a„scr¾ metammetammetammetamššššlpetailpetailpetailpetai oÜt' ™l£ceia, 

¢ll¦ m£la meg£lh te „de‹n kaˆ e�doj ¢ght¾ 

 ”Artemij „ocšaira ÐmÒtrofoj 'ApÒllwni.  

™n d' aâ tÍsin ”Arhj kaˆ ™äskopoj 'ArgeifÒnthj 

pa…zous'· aÙt¦r Ð Fo‹boj 'ApÒllwn ™gkiqar…zei™gkiqar…zei™gkiqar…zei™gkiqar…zei 

kal¦ kaˆ Ûyi bib£jkal¦ kaˆ Ûyi bib£jkal¦ kaˆ Ûyi bib£jkal¦ kaˆ Ûyi bib£j, a‡glh dš min ¢mfifae…nei 

marmaruga… te podînmarmaruga… te podînmarmaruga… te podînmarmaruga… te podîn kaˆ ™ãklèstoio citînoj. 

 oƒ d' ™pitšrpontai qumÕn mšgan e„sorÒwntej 

Lhtè te crusoplÒkamoj kaˆ mht…eta ZeÝj 

uŒa f…lon pa…zonta met' ¢qan£toisi qeo‹si. 

 Και στην Θεογονία του Ησιόδου οι Μούσες και οι Χάριτες παρουσιάζονται 

ως ένας χορός από παρθένους, στίχ.1-10:  

Mous£wn `Elikwni£dwn ¢rcèmeq' ¢e…dein, 

 a† q' `Elikînoj œcousin Ôroj mšga te z£qeÒn te, 

 ka… te perˆ kr»nhn „oeidša pÒsspÒsspÒsspÒss' ¡palo‹sin¡palo‹sin¡palo‹sin¡palo‹sin 
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Ñrceàntai kaˆ bwmÕn ™risqenšoj Kron…wnojÑrceàntai kaˆ bwmÕn ™risqenšoj Kron…wnojÑrceàntai kaˆ bwmÕn ™risqenšoj Kron…wnojÑrceàntai kaˆ bwmÕn ™risqenšoj Kron…wnoj· 

ka… te loess£menai tšrena crÒa Permhsso‹o 

º' “Ippou kr»nhj º' 'Olmeioà zaqšoio 

¢krot£tJ `Elikîni coroÝj ™nepoi»santocoroÝj ™nepoi»santocoroÝj ™nepoi»santocoroÝj ™nepoi»santo, 

 kaloÝj ƒmerÒentajkaloÝj ƒmerÒentajkaloÝj ƒmerÒentajkaloÝj ƒmerÒentaj, ™perrèsanto d� po™perrèsanto d� po™perrèsanto d� po™perrèsanto d� poss…nss…nss…nss…n. 

œnqen ¢pornÚmenai kekalummšnai ºšri pollù 

™nnÚciai ste‹con perikallša Ôssan ƒe‹sai, 

και στίχ.63-71:  

œnq£ sfin liparo… te coroˆliparo… te coroˆliparo… te coroˆliparo… te coroˆ kaˆ dèmata kal£, 

p¦r d' aÙtÍj C£ritšj te kaˆ “Imeroj o„k…' œcousin 

 ™n qal…Vj™n qal…Vj™n qal…Vj™n qal…Vj· ™rat¾n d� di¦ stÒma Ôssan ƒe‹sai™rat¾n d� di¦ stÒma Ôssan ƒe‹sai™rat¾n d� di¦ stÒma Ôssan ƒe‹sai™rat¾n d� di¦ stÒma Ôssan ƒe‹sai 

mšlpontaimšlpontaimšlpontaimšlpontai, p£ntwn te nÒmouj kaˆ ½qea kedn¦ 

¢qan£twn kle…ousin, ™p»raton Ôssan ƒe‹sai. 

 a‰ tÒt' ‡san prÕj ”Olumpon, ¢gallÒmenai Ñpˆ kalÍ, 

¢mbros…V molpÍ¢mbros…V molpÍ¢mbros…V molpÍ¢mbros…V molpÍ· perˆ dperˆ dperˆ dperˆ d' ‡ace ga‹a mšlaina‡ace ga‹a mšlaina‡ace ga‹a mšlaina‡ace ga‹a mšlaina 

ØmneÚsaijØmneÚsaijØmneÚsaijØmneÚsaij, ™ratÕj d� podîn Ûpo doàpoj Ñrèrei™ratÕj d� podîn Ûpo doàpoj Ñrèrei™ratÕj d� podîn Ûpo doàpoj Ñrèrei™ratÕj d� podîn Ûpo doàpoj Ñrèrei 

nisomšnwnnisomšnwnnisomšnwnnisomšnwn patšr' e„j Ón· 

Η µολπή76 των Χαρίτων είναι το χορικό άσµα. 

 Ο Mullen77 σηµειώνει ότι αυτές οι εκδηλώσεις αθάνατης χορείας 

συνιστούσαν πρότυπο αξεπέραστο για τους µουσικούς και τους ποιητές, και 

κάθε φορά που χόρευαν ή έπαιρναν τη λύρα για να τραγουδήσουν, 

αισθάνονταν ότι µιµούνταν αυτή την επουράνια χορεία, πρβλ.την περίφηµη 

πρώτη στροφή από το δεύτερο στάσιµο του Ηρακλή του Ευριπίδη, στίχ.673-

686:  

oÙ paÚsomai t¦j C£ritaj 

ta‹j MoÚsaisin sugkatamei- 

gnÚj, ¹d…stan suzug…an.  

m¾ zèihn met' ¢mous…aj, 

a„eˆ d' ™n stef£noisin e‡hn· 

œti toi gšrwn ¢oidÕj 

keladî MnamosÚnan,  

                                                 
76 Liddell & Scott 1904: λήµµα µολπή= ύµνος, άσµα και όρχηση. Μέλος συνοδευόµενο από ρυθµικές 
κινήσεις. 
77 Mullen 1982: 11. 
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œti t¦n `Hraklšouj 

kall…nikon ¢e…dw 

par£ te BrÒmion o„nodÒtan 

   par£ te cšluoj ˜ptatÒnou 

molp¦n kaˆ L…bun aÙlÒn.  

oÜpw katapaÚsomen 

MoÚsaj a† m' ™cÒreusan. 

H χορεία των θνητών ερµηνεύεται αναγωγικά: οι χορευτές που τραγουδούσαν 

για τη µοίρα των θνητών και για τα αγαθά των θεών µπορούσαν να θεωρηθούν 

ως προσωρινές ενσαρκώσεις των Μουσών που χόρευαν αιώνια και ο µουσικός 

που έπαιζε τη λύρα και τους καθοδηγούσε θεωρούνταν ως ενσάρκωση του 

Απόλλωνα. Ενδεικτική είναι η εισαγωγή ενός δαφνηφορικού άσµατος  του 

Πινδάρου προς τιµήν του Απόλλωνα, fr.94c: `O Moisagštaj me kale‹ 

coreàsai / ['A]pÒllwn. Μία ερµηνεία είναι αναγωγική, όταν από το γήινο και 

το πεπερασµένο στοχεύει στο αιώνιο και άφθαρτο. Είναι αλήθεια ότι οι ωδές 

µέσα από το µύθο κοινωνούν στους θνητούς ένα κοµµάτι από την διαρκή 

ευδαιµονία των επουρανίων. Η γλώσσα των ωδών, όπως υποστηρίζει ο 

Mullen78, µιµείται τη δόξα των αθανάτων, µέσα από την περιγραφή της 

ευφροσύνης που επικρατεί στον Όλυµπο, αλλά και ο επινίκιος χορός καθιστά, 

όσο διαρκεί, την επουράνια δόξα παρούσα. Έτσι, λοιπόν, δίδεται η εντύπωση 

ότι όταν στα λόγια της ωδής ανακαλείται ο χορός των Μουσών και των Χαρίτων, 

η ωδή εκτελείται χορικά και στόχος του ποιητή και των χορευτών, αλλά και 

ολόκληρης της κοινότητας είναι η µέθεξη σε πράγµατα τα οποία δεν 

προορίζονται για τους ανθρώπους σε καθηµερινή βάση, αλλά µπορεί ο 

άνθρωπος να τα γευθεί για λίγο, όταν κατακτά κάτι τόσο σηµαντικό, όπως η νίκη 

σε πανελλήνιους αγώνες. Η υπέρτατη ευδαιµονία των θεών γιορτάζεται µε το 

χορό και το τραγούδι των Μουσών και των Χαρίτων, όπως φαίνεται από τον 

Οµηρικό Ύµνο στον Απόλλωνα και την Θεογονία. Η ανάκληση των Μουσών και 

των Χαρίτων στα επινίκια εποµένως θα µπορούσε πέρα από την τέχνη του 

ποιητή να σηµατοδοτεί και την υπέρτατη δόξα των ανθρώπων, η οποία είναι 

τέτοια σε µέγεθος, ώστε µόνο από τις Μούσες να µπορεί να υµνηθεί. Το ρόλο 

                                                 
78 Mullen 1982: 209-213.  
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των Μουσών ενσαρκώνουν οι χορευτές και ο ποιητής. Ένα τέτοιο κατόρθωµα 

αξίζει, µε άλλα λόγια, την προσοχή των Μουσών.  

Αξίζει να δούµε ποια είναι εκείνα τα σηµεία στα επινίκια που φαίνεται 

ξεκάθαρα ότι η χορεία των Μουσών στρέφει το βλέµµα στον άνθρωπο και 

πανηγυρίζει. Στον 5ο Νεµεόνικο ο χορός των Μουσών παρίσταται στους γάµους 

του Πηλέα και της Θέτιδας. Με την έγκριση του ∆ιός έγινε ξεχωριστή τιµή στον 

θνητό Πηλέα και παντρεύτηκε την Νηρηίδα Θέτιδα. Στο σηµείο που ξεκινά η 

αφήγηση για το χορό των Μουσών και τον ύµνο τους, τότε ο χορός των αγοριών 

που εκτελεί την ωδή, συµφύρεται µε το χορό των Μουσών του µυθικού 

παρελθόντος, στίχ.23-26:  

prÒfrwn d� kaˆ ke…noij ¥eid' ™n Pal…J 

Mois©n Ð k£llistoj corÒj, ™n d� mšsaij 

fÒrmigg' 'ApÒllwn ˜pt£glwsson 

crusšJ pl£ktrJ dièkwn 

¡ge‹to panto…wn nÒmwn· aƒ d� prètiston m�n Ûmnh- 

san DiÕj ¢rcÒmenai semn¦n Qštin 

Phlša q'… 

 Στην εισαγωγή του 1ου Πυθιονίκου ο Απόλλωνας και οι Μούσες δανείζουν 

τη φόρµιγγά τους για να εκτελεστεί το επινίκιο τραγούδι από τους ορχηστές. 

Είναι εµφανής ο άξονας επικοινωνίας που αρθρώνεται ανάµεσα στο χορό των 

Μουσών και του Απόλλωνα από τη µία και τους επίγειους χορευτές που υµνούν 

την κυδιάνειρα νίκη. 

 Τις Μούσες που χαίρονται και διασκεδάζουν µε τη νίκη, ανακαλούν οι 

χορευτές από την πατρίδα του νικητή, Βακχυλ.9.82-87:  

tÒ gš toi kalÕn œrgon 

gnhs…wn Ûmnwn tucÕn 

Øyoà par¦ da…mosi ke‹tai· 

sÝn d' ¢laqe…v brotîn 

k£lliston, e‡p[er kaˆ q£nV tij, 

  le[…]petai Mous[©n  ¥q]urma. 

Το άθυρµα, όπως και το άγαλµα είναι αυτό µε το οποίο χαίρεται και διασκεδάζει 

κάποιος. Είδαµε πως στον Οµηρικό Ύµνο στον Απόλλωνα και στην Θεογονία η 
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πλήρης ευδαιµονία των αθανάτων στον Όλυµπο απεικονίζεται µε το χορό των 

Μουσών και των Χαρίτων. Η παρουσία της χορείας των Μουσών στις επινίκιες 

ωδές ενδεχοµένως να σηµαίνει ότι η χαρά για τη νίκη του αθλητή είναι τόσο 

µεγάλη και η τιµή τόσο ξεχωριστή που και οι Μούσες συµµετέχουν εν χορώ. 

Είναι πολύ πιθανό ο ποιητής να κάνει λόγο κατευθείαν για τον επουράνιο χορό 

παρακάµπτοντας τον επίγειο. 

 Η συµµετοχή των Μουσών στον κώµο που περιελάµβανε χορό και ήταν 

µέρος του επινίκιου εορτασµού φαίνεται να υποδηλώνεται και στον 9ο 

Νεµεόνικο, στίχ.1-3:  

Kwm£somen par' 'ApÒllwnoj SikuwnÒqe, Mo‹sai,  

t¦n neokt…stan ™j A‡tnan, œnq' ¢napeptamšnai 

 xe…nwn nen…kantai qÚrai, 

Ôlbion ™j Crom…ou 

dîm'. ¢ll' ™pšwn glukÝn Ûmnon pr£ssete., 

ενώ το ρήµα «πράσσετε» εδώ σηµαίνει εκτελώ. 

 Και στην αρχή του 4ου Ολυµπιονίκου έχουµε τις θεότητες Ώρες να 

διαδέχονται η µία την άλλη και µε το τραγούδι της φόρµιγγας να παρακινούν τον 

ποιητή να λαµπρύνει µε το άσµα του την Ολυµπιακή νίκη του Ψαυµίου, στίχ.1-3:  

teaˆ g¦r ‘Wrai 

 ØpÕ poikilofÒrmiggoj ¢oid©j ˜lissÒmena… m' œpemyan 

Øyhlot£twn m£rtur' ¢šqlwn· 

Η µετοχή ἑλισσόµεναι που χρησιµοποιεί ο ποιητής φέρνει στο νου χορευτικές 

κινήσεις, πράγµα που σηµαίνει ότι πιστοποιείται η παρουσία ακόµη ενός θεϊκού 

χορού µέσα στις επινίκιες ωδές. Λίγο παρακάτω στην ίδια ωδή ο ποιητής 

παρακαλεί τον ∆ία να δεχθεί τον εορταστικό κώµο για τον Ψαύµι και για χάρη 

των Χαρίτων που σηµαίνει ότι οι Χάριτες ευφραίνονται µε τους κώµους, αφού 

και οι ίδιες συµµετέχουν σε τέτοιες εορταστικές εκδηλώσεις στον Όλυµπο, 

στίχ.9-12:  

dšxai Car…twn q' ›kati tÒnde kîmon, 

 croniètaton f£oj eÙrusqenšwn ¢ret©n. 

YaÚmioj g¦r †kei 

Ñcšwn. 
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Η Μούσα καλείται να συναντήσει τον κώµο των ανδρών στην Αίγινα και να 

ενωθεί µαζί του, γεγονός που µαρτυρεί και αυτό τη στενή σχέση της Μούσας µε 

τον επινίκιο εορτασµό και δη το µέρος που περιελάµβανε χορό, 3ος Νεµεόνικος, 

στίχ.1-5: 

’W pÒtnia Mo‹sa, m©ter ¡metšra, l…ssomai, 

t¦n poluxšnan ™n ƒeromhn…v Neme£di 

†keo Dwr…da n©son A‡ginan· Ûdati g£r 

mšnont' ™p' 'Aswp…J meligarÚwn tšktonej 

kèmwn nean…ai, sšqen Ôpa maiÒmenoi. 

Και στον 2ο Ισθµιόνικο οι τιµές των Μουσών προς τον νικητή φαίνονται να 

είναι το τραγούδι και οι κώµοι, στίχ.30-34:  

kaˆ g¦r oÙk ¢gnîtej Øm‹n ™ntˆ dÒmoi 

 oÜte kèmwn, ð QrasÚboul', ™ratîn, 

oÜte melikÒmpwn ¢oid©n.  

oÙ g¦r p£goj oÙd� pros£nthj 

 ¡ kšleuqoj g…netai, 

e‡ tij eÙdÒxwn ™j ¢n- 

drîn ¥goi tim¦j `Elikwni£dwn. 

Στον 14ο Ολυµπιόνικο άλλωστε ο κώµος πορεύεται προς το ιερό των 

Χαρίτων για να τις λατρέψει. Σε αυτή την ωδή συναρµόζεται ο επίνικος µε το 

προσόδιο σύνθεµα. Το κοινό εδώ είναι οι ίδιες οι Χάριτες79. ∆ε θα µπορούσε να 

υπάρξει µεγαλύτερη τιµή για τον νικητή αθλητή από το να ενταχθεί ο έπαινός του 

σ’ έναν ύµνο προς τις θεότητες που λαµπρύνουν τη νίκη του. Εδώ οι Χάριτες 

καλούνται άµεσα να σκύψουν το κεφάλι τους και να δεχθούν µε ευνοϊκή διάθεση 

το χορό που τιµά τον Ασώπιχο. Σε αυτή την ωδή φαίνεται πιο ξεκάθαρα ότι ο 

χορός των Χαρίτων που συµβολίζει την ευδαιµονία που επικρατεί στον Όλυµπο, 

κάποιες φορές δοξάζει και τις ανθρώπινες πράξεις που αναδεικνύουν τον 

άνθρωπο λίγο πιο πάνω από τον κοινό µόρο, στίχ.5-20:  

sÝn g¦r Øm‹n t£ <te> terpn¦ ka… 

 t¦ glukš' ¥netai p£nta broto‹j, 

 e„ sofÒj, e„ kalÒj, e‡ tij ¢glaÕj ¢n»r. 

                                                 
79 Αθανασάκη 2001 και 2005. 
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oÙd� g¦r qeoˆ semn©n Car…twn ¥ter 

koiranšonti coroÝj 

oÜte da‹taj· ¢ll¦ p£ntwn tam…ai 

 œrgwn ™n oÙranù, crusÒtoxon qšmenai p£ra 

 PÚqion 'ApÒllwna qrÒnouj, 

a„šnaon sšbonti patrÕj 'Olump…oio tim£n. 

 <ð> pÒtni' 'Agla�a 

 filhs…molpš t' EÙfrosÚna, qeîn krat…stou 

pa‹dej, ™pakoo‹te nàn, Qal…a te 

™ras…molpe, „do‹sa tÒnde kîmon ™p' eÙmene‹ tÚcv 

 koàfa bibînta· Ludù g¦r 'Asèpicon ™n trÒpJ 

 ™n melštaij t' ¢e…dwn œmolon,  

oÛnek' 'OlumpiÒnikoj ¡ MinÚeia 

seà ›kati. 

 

Επιστρέφοντας στη συζήτηση του 5ου βακχυλίδειου επινίκου και στην 

εισαγωγική του τριάδα, θα µπορούσαµε να πούµε ότι ο λόγος για τις Μούσες 

και τις Χάριτες αφορά στη χορεία των συγκεκριµένων θεοτήτων, καθώς τους 

αποδίδονται επίθετα που θα περιέγραφαν και έναν χορό παρθένων: 

[„]ostef£nwn Mois©n, Ã sÝn Car…tessi baquzènoij, crus£mpukoj 

OÙran…aj, και προς το τέλος της ωδής, στίχ.176: Leukèlene KalliÒpa, 

πρβλ.το Θηβαϊκό παρθένειο του Πινδάρου για τη γιορτή της ∆αφνηφορίας, όπου 

τα κορίτσια µέλη του χορού περιγράφουν µε λεπτοµέρεια τα κοστούµια, τις 

πράξεις και τις φωνές τους, fr.94b5-15:  

¢ll¦ zwsamšna te pšplon çkšwj 

cers…n t' ™n malaka‹sin Órpak' ¢glaÒn 

 d£fnaj Ñcšoisa p£n- 

doxon A„ol£da staqmÒn 

uƒoà te Pagènda 

Ømn»sw stef£noisi q£l- 

loisa parqšnion k£ra, 

seirhna d� kÒmpon 

aÙl…skwn ØpÕ lwt…nwn 
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mim»som' ¢oida‹j. 

Στο συγκεκριµένο µάλιστα απόσπασµα λέγεται ξεκάθαρα ότι ο χορός των 

κοριτσιών έχει ως πρότυπο και προσπαθεί να µιµηθεί το χορό των Σειρήνων, 

που θεωρούνταν πλάσµατα θεϊκής φύσης. Έτσι, επιβεβαιώνεται η αντιστοιχία 

ανάµεσα στο χορό των θνητών και στο χορό θεοτήτων, που είχε επισηµάνει ο 

Mullen80. Στους στίχους του βακχυλίδειου ποιήµατος που εξετάζουµε δεν 

υπάρχουν σηµεία που ο χορός να περιγράφει τον εαυτό του, τις κινήσεις του και 

το καθήκον του να τιµήσει το νικητή αθλητή, γιατί στην επινίκια ποίηση που 

λαµπρύνει µεν όλη την κοινότητα, αλλά έχει και αριστοκρατικό χαρακτήρα 

συνάµα, τον πρώτο λόγο έχει ο ποιητής που παρουσιάζεται ως επαγγελµατίας 

και σοφός και µιλάει για την τέχνη του µε µεγάλη σοβαρότητα. 

Σε ό,τι αφορά τη γλώσσα της δείξης στην εισαγωγική τριάδα του 

βακχυλίδειου επινίκου και τη συµπλοκή των πολλαπλών χρονικών επιπέδων 

εντός του ποιήµατος, θα µπορούσαµε να πούµε ότι ο µελλοντικός ρηµατικός 

τύπος γνώσηι αναφέρεται νοηµατικά στο παρόν της εκτέλεσης της ωδής από 

την προοπτική της στιγµής της σύνθεσης της ωδής81. Η πρόταση δεῦρ’ <ἄγ’> 

ἄθρησον νόωι αναφέρεται και αυτή στο παρόν της παράστασης του 

τραγουδιού. Το ρήµα πέµπει αντιθέτως πρέπει να δηλώνει µάλλον την στιγµή 

της σύνθεσης του ποιήµατος, ενώ η πρόταση ἐθέλει {δὲ}/ γᾶρυν ἐκ στηθέων 

χέων/ αἰνεῖν Ἱέρωνα αγκαλιάζει, κατά τη γνώµη µου, τη στιγµή της σύνθεσης, 

της εκτέλεσης, αλλά και της επανεκτέλεσης του τραγουδιού, αφού στόχος της 

ωδής είναι να µείνει ανεξίτηλη στη µνήµη των ανθρώπων η νίκη του Ιέρωνα 

στους Ολυµπιακούς αγώνες. Με το ρήµα εἶδε στο στίχο 40 βρισκόµαστε στη 

χρονική στιγµή της νίκης του Φερένικου δίπλα στο ρεύµα του Αλφειού, στην 

Ολυµπία, αλλά παρόµοια νίκη είχε κατακτήσει και στην Πυθώ. Ένας άλλωστε 

από τους στόχους της παράστασης ήταν να κατορθώσει να αναβιώσει στην 

πατρίδα του νικητή τη µοναδική στιγµή της νίκης στον τόπο των ιερών αγώνων 

                                                 
80 Mullen 1982: 10-12. 
81 Για το ζήτηµα του γραµµατικού χρόνου των ρηµάτων που χρησιµοποιούνται στις ωδές είναι πολύ 
χρήσιµο το άρθρο του D’Alessio 2004: 267-294. 
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και µε αυτό τον τρόπο να την απαθανατίσει82. Το ότι όντως η παραπάνω ήταν 

µία από τις βασικές λειτουργίες της ωδής επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι 

ενώ υπάρχει άλλο ένα ρήµα σε παρελθοντικό χρόνο που αναφέρεται στη στιγµή 

του αγώνα του κέλητα, στίχ.44: κατέχρανεν, ωστόσο η νίκη περιγράφεται πια σε 

χρόνο ενεστώτα, στίχ.48-49: ἵεται νεόκροτον/ νίκαν Ἱέρωνι, ενώ η αλήθεια της 

υπέρτατης νίκης διατρανώνεται µε όρκο από την πλευρά του αξιόπιστου ποιητή-

είναι άλλωστε ο θνητός εκπρόσωπος των Μουσών- στο παρόν της εκτέλεσης 

και των επανεκτελέσεων, στίχ.42: γᾶι δ΄ ἐπισκήπτων πιφαύσκω. Το ταξίδι αυτό 

στο χρόνο είναι εφικτό από την πλευρά του ποιητή, καθώς µπορεί να πλανηθεί 

στον αιθέρα σαν αετός. Πέρα όµως από τη νίκη του Ιέρωνα που µεταφέρεται στο 

παρόν της εκτέλεσης της ωδής, αλλά και των επανεκτελέσεων, το ίδιο ισχύει και 

για τη δόξα του ίδιου του ποιητή που προβλέπεται να παραµένει αθάνατη, 

πρβλ.τους ενεστώτες που χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο της παροµοίωσης, 

στίχ.21: θαρσεῖ κρατερᾶι πίσυνος/ ἰσχύϊ, στίχ.24: οὔ νιν κορυφαὶ µεγάλας ἴσχουσι 

γαίας, στίχ.26-30: nw/µᾶι d' ™n ¢trÚtJ c£ei/ leptÒtrica sÝn ZefÚrou 

πnoi/a‹sin œqeiran ¢r…γnw/toj met' ¢nqrèpoij „de‹n· 

Η στιγµή της νίκης θα πρέπει να ανακαλούνταν όχι µονάχα από τα λόγια της 

ωδής, αλλά και από τον τρόπο της παράστασής της και τη µουσική. Θεωρείται 

αρκετά βέβαιο σήµερα ότι και κατά την εκτέλεση της προτραγικής ποίησης 

υπήρχε µίµηση. Η άποψη αυτή επιβεβαιώνεται από ένα απόσπασµα του 

πλατωνικού διαλόγου Ίων, όπου ο Σωκράτης συζητά µε τον Ίωνα, που ήταν 

ραψωδός, τα χαρακτηριστικά της ραψωδικής απαγγελίας.  Ο ραψωδός, όταν 

απαγγέλλει συγκινητικές σκηνές του έπους δακρύζει, σαν να ήταν ο ίδιος 

παρών στη σκηνή83. Άλλωστε, ο Αριστοτέλης στην Ποιητική84 του µαρτυρεί ότι 

κατά τη ραψωδική απαγγελία δεν υπάρχει τόσο έντονη υπόκριση, όπως στην 

τραγωδία. Και κατά την εκτέλεση των κιθαρωδικών νόµων υπήρχε από την 

πλευρά των κιθαρωδών µίµηση, τουλάχιστον µε τη φωνή, των όσων διηγούνταν. 

Ο Πλούταρχος85 περιγράφοντας την επανεκτέλεση των Περσών του Τιµόθεου 

                                                 
82 Burnett 1985: 139. 
83  Ίων  535b2-e6.  
84 Ποιητική 1462a6-7. 
85 Φιλοποιµήν 11.3.1-4.2.  
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αναφέρεται στη θαυµάσια φωνή του τραγουδιστή και στη µαγεία της ποίησης. 

Και στους διθυράµβους υπήρχε µίµηση. Ενδεικτικά, στην Ποιητική86 του 

Αριστοτέλη στο χωρίο που αναφέρεται στην εκτέλεση του διθυράµβου Σκύλλα, 

λέγεται ότι ο αυλητής κακοποίησε τον αρχηγό του χορού µιµούµενος τη συνήθη 

συµπεριφορά του οµώνυµου θαλάσσιου τέρατος. Είναι λογικό να περιµένουµε 

και στην επινίκια ποίηση να υπάρχει κάποιος βαθµός µίµησης, αναβίωσης των 

αφηγουµένων από την πλευρά του εκτελεστή ή των εκτελεστών87, ώστε οι 

λαµπρές εξάρσεις του ανθρώπινου βίου που φέρνουν το θνητό κοντά στο µύθο 

να µείνουν αλησµόνητες.  

Είδαµε ότι οι στίχοι 37-49 του 5ου βακχυλίδειου επινίκου αναβιώνουν τη 

στιγµή της Ολυµπιακής νίκης του Φερένικου, αλλά και την προηγούµενη 

διάκρισή του στους Πυθικούς αγώνες. Η αναβίωση αυτή δε θα µπορούσε να 

είναι µόνο λεκτική σ’ ένα είδος ποίησης που προορίζεται για παράσταση και όχι 

για ανάγνωση. Θα περιµέναµε ο κιθαρωδός ή ο χορός να αναπαριστά µε τη 

φωνή του και µε τις κινήσεις του την ταχύτητα του Συρακούσιου κέλητα, που του 

χάρισε τη νίκη. Ήδη από το στίχο 16, όπου ξεκινά η παροµοίωση του ποιητή µε 

τον περήφανο αετό, κυριαρχεί στην ωδή η ιδέα της ταχύτητας και της 

αποφασιστικότητας, τόσο από την πλευρά του αετού, µπροστά στον οποίο 

παραµερίζουν τα υπόλοιπα όρνια, όσο και από την πλευρά του αλόγου, που 

άφησε πολύ µακριά πίσω του τα υπόλοιπα αγωνιζόµενα άλογα88. Οι λέξεις που 

φανερώνουν την ταχύτητα και το σφρίγος και θα συνοδεύονταν πιθανότατα από 

τις ανάλογες κινήσεις και τρόπο της φωνής, αλλά και της µουσικής, καθώς 

προφέρονταν, είναι οι παρακάτω: στίχ.17-18: τάµνων/ ὑψοῦ πτερύγεσσιν 

ταχεί/αις, οι στίχοι 21-30, όπως επίσης και 37-47 (ειδικότερα: θαρσεῖ κρατερᾶι 

πίσυνος/ ἰσχύϊ, πτάσσοντι δ’ ὄρνι/ χες λιγύφθογγοι φόβωι., σὺν ζεφύρου πνοι/αῖσιν, 

ἀρίγνω/τος {µετ’} ἀνθρώποις ἰδεῖν, πῶλον ἀελλοδρόµαν, οὔπω νιν ὑπὸ προτέ[ρω]ν/ 

ἵππων ἐν ἀγῶνι κατέχρανεν κόνις/ πρὸς τέλος ὀρνύµενον/ ῥιπᾶι γὰρ ἴσος βορέα). 

                                                 
86  Ποιητική: 1461b30-32.  
87 Την άποψη αυτή συµµερίζονται ο Mullen 1982,  η Burnett  1985: 5-14 και ο Herington 1985: 3-40. 
88 Lefkowitz 1976: 52. 
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 Το σύνθετο εγκώµιο προς τον Ιέρωνα, τον κέλητα, αλλά και την ίδια την 

persona loquens διαδέχεται ένα γνωµικό, στίχ.50-55, που υπενθυµίζει τα 

ανθρώπινα όρια και συνιστά τη µετάβαση στο µυθικό µέρος της ωδής. 

Περιµένουµε οι στίχοι αυτοί να εκφέρονται µε κάποια σοβαρότητα από τους 

εκτελεστές, ενώ ο τόνος της φωνής και της µουσικής που συνοδεύει αυτά τα 

λόγια πρέπει να ήταν οπωσδήποτε κάπως διαφοροποιηµένος από τον 

προηγούµενο, καθώς υπάρχει η υπόµνηση του πεπερασµένου της θνητής ζωής. 

Είναι καλότυχος, σε όποιον οι θεοί έχουν δώσει καλή µοίρα. ∆εν είναι δυνατόν 

ο άνθρωπος να είναι συνέχεια ευτυχισµένος ως προς όλα, είναι το νόηµα των 

παραπάνω στίχων. Οι στίχοι 50-55 της β’ στροφής ανακαλούν το επίθετο 

εὔµοιρε, µε το οποίο ο ποιητής είχε περιγράψει τον Ιέρωνα στον 1ο στίχο της α’ 

στροφής. Έτσι, δηµιουργείται ένα πλαίσιο γύρω από το εγκώµιο της νίκης του 

Ιέρωνα και της αναβίωσής της. Ο µύθος που θα ακολουθήσει επαληθεύει το 

προηγούµενο γνωµικό, καθώς ούτε ο Μελέαγρος, ούτε ο Ηρακλής ήταν 

ευτυχισµένοι ως προς όλα. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τον Ιέρωνα, ο οποίος 

παρ’ όλα τα αγαθά που απολαµβάνει και τις νίκες που κατορθώνει στους 

πανελλήνιους αγώνες, δεν παύει να είναι ένας θνητός89. Με την έναρξη του 

µύθου µεταφερόµαστε στο µυθικό παρελθόν, στην πρωιµότερη δηλαδή 

εσωτερική χρονική βαθµίδα της ωδής. Τα άλλα χρονικά επίπεδα, όπως είδαµε, 

συνιστούν η στιγµή της αθλητικής νίκης, και η παράσταση της ωδής, η οποία 

όµως δεν µένει σταθερή υπό την προοπτική των επανεκτελέσεων, αλλά 

σκοπεύει να χαρίσει αιωνιότητα στη λαµπρή στιγµή της νίκης κάθε φορά µέσα 

και από την αναβίωση του µύθου. Η ζωή του αθλητή και η δόξα που γνώρισε 

συναρτάται µέσα από την πραγµάτευση του µύθου από τον ποιητή µε τους 

ήρωες του παρελθόντος.   

Ως προς το ζήτηµα της αναπαράστασης του µύθου κατά την εκτέλεση της 

επινίκιας βακχυλίδειας ωδής, πιστεύω ότι ο κιθαρωδός ή οι χορευτές θα 

υιοθετούσαν ένα ύφος κατάλληλο προς το σκοτεινό και δυσοίωνο κλίµα της 

εισαγωγής του µύθου, αφού ο Ηρακλής κατεβαίνει στον Άδη, στίχ.56-59:  

[Dàna… p]ot' ™reiyipÚlan 

                                                 
89 Maehler 2004: 117. 
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¥ndr' ¢n…k]aton lšgousin 

œrnoj DiÕj] ¢rgikeraÚ- 

nou dèmata FersefÒnaj tanisfÚrou. 

∆ηµιουργείται µία έντονη, πλήρης µεταστροφή της  εορταστικής, πανηγυρικής 

ατµόσφαιρας της οποίας ήµασταν µάρτυρες µέχρι και τον στίχο 49. Το φως 

(π.χ. στίχ.40: εἶδε νικάσαντα χρυσόπαχυς Ἀὼς) και η αίγλη των προηγούµενων 

στίχων αντικαθίσταται από το σκοτάδι, ενώ το φως γίνεται πια ζητούµενο, 

στίχ.60-61: karcarÒdonta kÚn' ¥/xont' ™j f£oj ™x 'A�da.  

Το µυθικό παρελθόν µέσα από τη δραµατοποιηµένη αφήγηση γίνεται παρόν 

την ώρα της παράστασης του ποιήµατος. Ο Ηρακλής και ο Μελέαγρος είναι τα 

µυθικά πρότυπα του Ιέρωνα. Κατά την παράσταση του µυθικού µέρους της 

ωδής βλέπουµε να µεταφέρεται σε πρώτο πλάνο το αντεστραµµένο είδωλο των 

πρωταγωνιστών του α’ µέρους της ωδής. Ο µύθος κυριαρχεί τώρα στο παρόν 

της εκτέλεσης του ποιήµατος. Η νίκη του Ιέρωνα και του Φερένικου βρίσκουν το 

παράλληλό τους στους ήρωες Ηρακλή και Μελέαγρο, οι οποίοι όµως στο µύθο 

παρουσιάζονται να πάσχουν. Ο Ιέρωνας και το ακροατήριο της παράστασης 

βλέπουν να περνά µπροστά τους ως ταινία η κοινή ανθρώπινη µοίρα. Η 

συνάντηση Μελέαγρου- Ηρακλή είναι η προσπάθεια του ποιητή να εξοικειώσει 

τον Ιέρωνα, αλλά και όλο το ακροατήριο µε το πανάρχαιο δράµα της 

ανθρωπότητας.  Ο ποιητής-προφήτης προβάλλει το µέλλον του πάτρωνά του, 

θυµίζοντας τη σύγχρονη τεχνική του flash forward στον κινηµατογράφο. Η 

αντανάκλαση, αντίστροφη προβολή του πρώτου µέρους της ωδής στο µυθικό 

τµήµα συντελεί στο πλησίασµα του µυθικού χρόνου µε τη στιγµή της 

ολυµπιακής νίκης και του εορτασµού της. Είναι εντυπωσιακό πώς το µέλλον 

όλων των ανθρώπων δίνεται µέσα από την αναβίωση µίας παρελθοντικής 

µυθικής στιγµής. Μέσα από τη δραµατοποιηµένη αφήγηση εγείρονται στους 

θεατές/ ακροατές συναισθήµατα όµοια µε αυτά που είναι οικεία της τραγωδίας, 

ο έλεος και ο φόβος. Σαφώς δεν εννοώ ότι κατά την εκτέλεση του µυθικού 

µέρους ο εκτελεστής/ εκτελεστές µιµούνταν ακριβώς τα αφηγούµενα, αλλά 

πάντως έπρεπε η µυθική στιγµή της συνέντευξης του Ηρακλή µε τον Μελέαγρο 
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µέσα από τη µουσική, τη φωνή και την όρχηση, αν υπήρχε, να συναρµοστεί 

προς τη στιγµή του εορτασµού της νίκης90. 

Στους στίχους 176-178 πια σηµειώνεται η επιστροφή στο παρόν της 

πανηγυρικής εκτέλεσης της ωδής και της υποδοχής της νίκης του Ιέρωνα. Ο 

ποιητής καλεί την Μούσα Καλλιόπη να σταµατήσει την εξιστόρηση του µυθικού 

παρελθόντος, γιατί τα όσα ακούστηκαν βαρύνουν την εορταστική ατµόσφαιρα:  

Leukèlene KalliÒpa, 

 st©son eÙpo…hton ¤rma 

aÙtoà· 

Η αποστροφή στην Μούσα στο συγκεκριµένο στίχο του βακχυλίδειου επινίκου 

χρησιµεύει κυρίως για την αλλαγή θέµατος και διάθεσης του 

εκτελεστή/εκτελεστών και των παρευρισκοµένων. Καλείται τώρα η Καλλιόπη να 

υµνήσει τον ∆ία, προστάτη θεό των Ολυµπιακών αγώνων, τον ήρωα Πέλοπα, 

που συνδέεται µε την τοπογραφία της νίκης, αφού νίκησε και ο ίδιος στην Ήλιδα 

µε άρµα και παντρεύτηκε την Ιπποδάµεια, ενώ ο τύµβος του βρίσκεται στην  

αρχαία Ολυµπία, και τον τόπο της νίκης, την Πίσα. Θα µπορούσαµε να 

προβάλλουµε ακόµη σε αυτήν την αποστροφή την ιδέα ότι το προηγούµενο 

µυθικό µέρος τραγουδήθηκε από τον φανταστικό χορό των Μουσών, τον οποίο 

είχαν ως πρότυπο οι εκτελεστές της ωδής91 Η προστακτική ὕµνησον είναι 

τελεστικός, αυτοεκπληρούµενος λόγος, δηλαδή ο ∆ίας, ο Πέλοπας και η Πίσα, 

όπου διακρίθηκε ο Φερένικος, εξυµνούνται την στιγµή που προφέρεται η φράση 

από τον εκτελεστή/εκτελεστές92. Η στιγµή της νίκης είναι ξανά κυρίαρχη στο 

τελευταίο µέρος της ωδής και σ’ αυτήν αποδίδεται η ευδαιµονία που επικρατεί 

στις Συρακούσες κατά την εκτέλεση του τραγουδιού, στίχ.182-186:  

kaˆ P…san œnq Ð kleennÕj 

po]ssˆ nik£saj drÒmJ 

 Ãlq]en Feršnikoj <™j> eÙpÚrgouj SurakÒs- 

saj `Išrwni fšrwn 

eÙd]aimon…aj pštalon. 

                                                 
90 Mullen 1982: 88. 
91 Power 2000: 67-81. 
92 D’ Alessio  2004: 272-274. 
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 Σύµφωνα µε τον Maehler93, η φράση [eÙd]aimon…aj pštalon σηµαίνει το 

στεφάνι ελιάς, το βραβείο της νίκης του Φερένικου στην Ολυµπία, το οποίο 

χάρισε στον Ιέρωνα και στις Συρακούσες την ευδαιµονία. Στην επινίκια γιορτή 

στην πατρίδα είναι λογικό να αναθυµάται ο νικητής τη στιγµή του θριάµβου και 

την µικρή τελετή για την στέψη του στην Ολυµπία, πρβλ.την 4η βακχυλίδεια ωδή 

που κατά πάσα πιθανότητα εκτελέστηκε για πρώτη φορά στο χώρο της νίκης, 

στην Πυθώνα, αµέσως µετά την νίκη του άρµατος του Ιέρωνα, όπου γίνεται και 

αναφορά στη στέψη του, στίχ.14-16:  

par' ˜st…an ¢gci£loij t[e K…]rraj muco‹j 

 moànon ™picqon…wn t£de 

  mhs£menon stef£noij ™ršptein. 

Η φράση [eÙd]aimon…aj pštalon αποτελεί ακόµη τον απόηχο του µυθικού 

τµήµατος όπου η ζωή των ανθρώπων παρουσιάζεται όπως τα φύλλα που 

µαραίνονται και πέφτουν από τα δέντρα, στίχ. 65-67. Βλέπουµε ότι διαρκώς 

υπάρχουν συστοιχίες ανάµεσα στο δυσοίωνο µυθικό παρελθόν και τον 

παρόντα εορτασµό της νίκης. Η ωδή ολοκληρώνεται µέσα σε κλίµα ευδαιµονίας 

και ευπραγίας και κλείνει µε την ευχή ο ∆ίας να διατηρεί αδιατάρακτη την 

ευδαιµονία των ανθρώπων. Το ρήµα θάλλω και το ουσιαστικό εἰρήνη 

παραπέµπουν στο περιβάλλον εκτέλεσης του επινίκου. 

 

                                                 
93 Maehler 2004: 127. 
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Εικόνα 2. Μαρµάρινο ανάγλυφο από την Ακρόπολη, αρχές 5ου αι.π.Χ. Αυτό το διάσηµο ανάγλυφο που 
ονοµάζεται «Ανάγλυφο των Χαρίτων» έχει ερµηνευτεί ως απεικόνιση του Ερµή να παίζει τον αυλό και να 
οδηγεί τις νύµφες µαζί µε τον αναθέτη του αναγλύφου. Σίγουρα µας δείχνει πώς µπορεί να ήταν ο χορός 
από τους ανθρώπους: ο αυλητής µπροστά, οι χορευτές χειροπιασµένοι. Αθήνα, Μουσείο Ακροπόλεως, 

αρ.70294.  

 

 

 

2. Η 13η ωδή 

Ο 13ος επίνικος του Βακχυλίδη είναι αφιερωµένος στη νίκη του Αιγινήτη 

Πυθέα στο παγκράτιο στο πλαίσιο των αγώνων στην Νεµέα. Η χρονολογία 

σύνθεσης της ωδής τοποθετείται ανάµεσα στο 481 π.Χ. και το 479 π.Χ95. Η 

Burnett96, ωστόσο, βασιζόµενη στον Körte97 και στον Severyns98 υποστηρίζει 

ότι ο 13ος επίνικος είναι η πρωϊµότερη χρονολογήσιµη σύνθεση του Βακχυλίδη. 

Την ίδια νίκη του Πυθέα εγκωµιάζει και ο 5ος Νεµεόνικος του Πινδάρου. Ο 5ος 

Νεµεόνικος πάντως του Πινδάρου στην έκδοση των Snell-Maehler 

χρονολογείται µε επιφύλαξη το 483 π.Χ. Υπολογίζεται ότι περίπου 43 στίχοι 

έχουν χαθεί από την αρχή του βακχυλίδειου ποιήµατος και πιστεύεται ότι µε τον 

44ο στίχο µε τον οποίο ξεκινά η ωδή βρισκόµαστε ήδη στο µυθικό µέρος. Μία 

                                                 
94 Naerebut 2004: 10. 
95 Jebb ανατύπ.1967: 212-214. 
96 Burnett 1985: 80. 
97 Κörte, RE Supp. IV:  64, 26. 
98 Severyns 1933. 
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µυθική ποιητική µορφή, που δε µπορεί να ταυτιστεί µε βεβαιότητα, προφητεύει 

τον άθλο του Ηρακλή κατά τον οποίο νίκησε το λιοντάρι της Νεµέας. Σε 

ανάµνηση αυτού του άθλου θα καθιερωθούν αγώνες παγκρατίου στην Νεµέα. 

Βλέπουµε δηλαδή ότι η τωρινή νίκη του Πυθέα στο παγκράτιο ανακαλεί την 

πρωτότυπη, αιτιολογική νίκη του Ηρακλή99, στίχ. 44-57: 

«Ûbrioj ØyinÒou 

paÚsei d…kaj qnato‹si kra…nwn· 

o†an tin¦ dÚslofon ç- 

mhst´ lšonti 

Perse…daj ™f…hsi 

ce‹ra panto…aisi tšcnaij· 

oÙ g¦r] damas…mbrotoj a‡qwn 

 cal]kÕj ¢pl£tou qšlei 

 cwre]‹n di¦ sèmatoj, ™- 

gn£m]fqh d' Ñp…ssw 

 f£sga]non· Ã potš fami 

 t´de] perˆ stef£noisi 

 pagk]rat…ou pÒnon `El- 

l£nessi]n ƒdrèent' œsesqai.» 

Ο εκτελεστής/ εκτελεστές του ποιήµατος στην αρχή του σωζόµενου τµήµατος 

υιοθετούν, µιµούνται τη φωνή του µυθικού πλάσµατος (έχουν υποθέσει ότι 

πρόκειται για τη νύµφη Νεµέα100 ή την Αθηνά101) που προβλέπει τον άθλο του 

Ηρακλή και την επακόλουθη εγκαθίδρυση των αγώνων στην Νεµέα. Και εδώ 

έχουµε δραµατοποιηµένη αφήγηση.  

Η πατρίδα του νικητή, η Αίγινα, προβλέπεται ως χώρος πρώτης εκτέλεσης 

του ποιήµατος, όπως φαίνεται να επιβεβαιώνεται παρακάτω, στίχ. 67-99. Στην 

Αίγινα, λοιπόν, όπου πραγµατοποιείται η επινίκια γιορτή, εκτελείται και το 

ποίηµα. Κλείνει όµως µέσα του τη στιγµή  της νίκης του Πυθέα µε έµµεσο τρόπο, 

                                                 
99 Burnett 1985: 80-81. 
100 Η Burnett και ο Jebb παραθέτουν την άποψη του Wilamowitz 1898. 
101 Burnett 1985: 185, σηµ.8, όπου εξηγεί ότι η Αθηνά εµφανίζεται και στον στίχο 195 του ποιήµατος, 
γεγονός που καθιστά πιθανότερο να ήταν εκείνη που µιλούσε προηγουµένως, ενώ προς την ίδια άποψη 
κλίνει και το ότι η θεά Αθηνά εµφανίζεται συχνά στα αγγεία να είναι παρούσα κατά την 
πραγµατοποίηση του άθλου του Ηρακλή στην Νεµέα, και Jebb ανατύπ.1967: 337.  
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καθώς ο Πυθέας είναι οιονεί διάδοχος και µιµητής του Ηρακλή, που 

εγκαθίδρυσε τους αγώνες στο παγκράτιο. Είναι άλλωστε πρόθεση του 

εγκωµιαστικού ποιητή να παρουσιάζει τον πάτρωνά του ως ανάλογο κάποιου 

µυθικού ήρωα, προσδίδοντάς του έτσι αιώνια αίγλη102. Η φωνή που ακούγεται 

στην αρχή του σωζόµενου µέρους του ποιήµατος βλέπει τη θανάτωση του 

λιονταριού της Νεµέας ως µελλοντικό γεγονός (στίχ.45: παύσει), που σηµαίνει 

ότι η µορφή που προφητεύει, χάνεται στο απώτατο µυθικό παρελθόν, ενώ 

µάλλον έχει τη δύναµη να βιώσει ως παρόν την πάλη ανάµεσα στο λιοντάρι και 

στον Ηρακλή (στίχ.48: ἐφίησι, στίχ.51: θέλει χωρεῖν), µε αποτέλεσµα και οι 

ακροατές/ θεατές της εκτέλεσης της βακχυλίδειας ωδής να είναι µάρτυρες 

νοητικά της στιγµής αυτής λόγω της δραµατοποιηµένης αφήγησης. Οι στίχοι 50-

54, που περιγράφουν την αδυναµία του χάλκινου ξίφους να διαπεράσει το 

δέρµα του λιονταριού, είναι ιδιαίτερα παραστατικοί, εναργείς. Τη στιγµή της 

παράστασης διεισδύει στον παρόντα χώρο, όπως φανερώνεται από το 

επίρρηµα τᾶιδε. Η ίδια λέξη αποκτά ξεχωριστή σηµασία για το ακροατήριο του 

επινίκου στην Αίγινα, που νιώθουν ότι η Νεµέα µεταφέρεται στο χώρο τους, 

ώστε να παρακολουθούν από κοντά τους αγώνες όλων των Ελλήνων και ειδικά 

του συµπατριώτη τους. Η αίσθηση των εκτελεστών/ εκτελεστή και των 

παρευρισκοµένων ακροατών ότι βρίσκονται στην Νεµέα επιτείνεται από την 

εναργέστερη περιγραφή του χώρου των αγώνων. Τίθεται προ ὀµµάτων ο βωµός 

του ∆ία µε τα λουλούδια που φυτρώνουν τριγύρω και από τα οποία 

προέρχονται τα στεφάνια των νικητών. Φανταζόµαστε την ευδαιµονία και τη 

συγκίνηση του πάτρωνα του Βακχυλίδη, αλλά και των συµπολιτών του Πυθέα, 

καθώς ανασυντίθεται το σκηνικό της νίκης, όταν µάλιστα γι’ αυτήν τη νίκη 

προβλέπεται αθάνατο κλέος, στίχ. 58-66: 

ἐκ τοῦ par]¦ bwmÕn ¢rist£rcou DiÕj 

 N…kaj] f[e]r[e]kudšoj ¢n- 

στεφθε]ῖsin ¥[n]qea 

crusš]an dÒxan polÚfanton ™n a„- 

                                                 
102 Πίνδαρος, 1ος Ισθµιόνικος, στίχ.16: À Kastore…J À 'Iol£oi' ™narmÒxai nin ÛmnJ.  
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îni] tršfei paÚroij brotîn 

 a]„e…, kaˆ Ótan qan£toio 

 ku£neon nšfoj kalÚyV, le…petai 

 ¢q£naton klšoj eâ ™r- 

cqšntoj ¢sfale‹ sÝn a‡sv. 

Ο ποιητής βάζει τη µυθική µορφή να προβλέπει την εγκαθίδρυση και µελλοντική 

διεξαγωγή των αγώνων, γιατί µε αυτόν τον τρόπο είναι σαν να προφητεύει και 

τη νίκη του Πυθέα στο παγκράτιο. Εποµένως, η νίκη του Αιγινήτη αθλητή 

προσλαµβάνει µυθική διάσταση και ενσωµατώνεται στο µυθικό παρελθόν. Οι 

στίχοι 68-76 κάνουν άµεσα πια λόγο για την παγκρατιακή νίκη του Πυθέα:  

Tîn ka[ˆ s]Ý tucën Nemšv, 

 L£mpwnoj uƒš, 

 panqalšwn stef£noisin 

 ¢nq]š[wn] ca…tan [™r]efqeˆj 

 […] pÒlin Øyi£guian 

 te]ryim[b]rÒtwn 

  [ ]¡b[ροπν]Òwn 

 kèm[wn] patr[óa]n 

 n©so[n], Øpšrbi[on] „scÝn 

 pammac…an ¥na fa…nwn. 

Στην Νεµέα στέφθηκε νικητής µε τα άνθη που φυτρώνουν κοντά στο βωµό του 

∆ία. Η επινίκια γιορτή στην πατρίδα είναι ανάλογη των τιµών που αποδίδονται 

στον αθλητή στον ιερό χώρο των αγώνων. Η νίκη του Πυθέα, σηµαντική για 

ολόκληρη την πατρίδα του, έδωσε την αφορµή να ξεσπάσουν κώµοι που 

τραγουδούν τη νίκη του. 

 Στη συνέχεια υπάρχει αποστροφή προς τη νύµφη Αίγινα, η οποία εξυµνείται 

από τον εκτελεστή/ εκτελεστές της ωδής. Η δόξα της είναι µεγάλη. ∆ιακρίνεται 

όπως ο πυρσός ανάµεσα στις ελληνικές πόλεις. Ο ύµνος προς τη νύµφη εντός 

του επινικίου θα µπορούσε να θεωρηθεί ένδειξη δηµόσιας παράστασης της 

ωδής, στίχ.77-99: 

’W potamoà qÚgater 

din©ntoj A‡gin' ºpiÒfron, 
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 Ã toi meg£lan [Kron…daj 

œdwke tim¦n 

™n p£ntessin [ἀγῶσιν 

pursÕn ìj “Ell[asi  

 fa…nwn· tÒ ge sÕn [klšoj a„]ne‹ 

 ka… tij Øyauc¾j kÒ[ra  

 []ran 

 pÒdessi tarfšwj 

 ºäte nebrÕj ¢pen[q¾j 

¢nqemÒentaj ™p[' Ôcqouj 

 koàfa sÝn ¢gcidÒm[oij 

 qróskous' ¢gakleita[‹j ˜ta…ra]ij· 

taˆ d� stefanws£me[nai foin]ikšwn 

 ¢nqšwn dÒnakÒj t' ™[picw- 

r…an ¥qursin 

 parqšnoi mšlpousi t[]j, ð 

dšspoina pagxe[…nou cqonÒj, 

'En]da�da te  ῥodÒ[pacun, 

 § tÕ[ ]Ò[]ωn œti[kte Phlša 

kaˆ Telam[î]na [kρα]τ[α]ι[ὸn 

 A„akù micqe‹s' ™n eÙ[n´·. 

Το κλέος και η χρυσή δόξα του νικητή των Νεµεακών αγώνων, στίχ.61-66, 

γίνεται κλέος της πατρικής του γης. Στους στίχους που παρατέθηκαν λίγο 

παραπάνω βλέπουµε ότι ο ύµνος της νύµφης Αίγινας που ξεκινά από τον 

εκτελεστή της επινίκιας ωδής αναλαµβάνεται από ένα χορό παρθένων και 

φαίνεται να αποκτά τελετουργικό χαρακτήρα, στίχ.83-99. Πιο συγκεκριµένα, ο 

εκτελεστής/ εκτελεστές του ποιήµατος ανακαλούν έναν όµιλο παρθένων που 

επίσης δοξάζουν τη νύµφη Αίγινα και τους απογόνους της σε ένα χορικό 

τραγούδι τοπικής λατρείας, στίχ.92-93: ἐπιχωρίαν ἄθυρσιν. Η ανάκληση από 

µέρους του εκτελεστή ενός τοπικού χορού συνιστά ένδειξη χορικής παράστασης 

του ποιήµατος, καθώς ο επινίκιος εκτελεστής φαίνεται να αναλαµβάνει το ρόλο 

του χορού των παρθένων που υµνεί την Αίγινα και τα κατορθώµατα των 
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απογόνων της, στίχ.103: παῖδ’ ὑπέρθυµον/ βοά[σω. Ο ύµνος του επινίκιου 

εκτελεστή προς την Αίγινα δε θα είχε την ίδια δύναµη και αποδοχή από το 

ακροατήριο, αλλά και από τη νύµφη, αν δεν ήταν πολυφωνικός, αφού στους 

παραπάνω στίχους προβάλλεται το πρότυπο της λατρείας της νύµφης 

εκτελούµενης από χορό παρθένων. Τα λουλούδια της Νίκης που φυτρώνουν 

δίπλα στο βωµό του ∆ία στην Νεµέα στη β’ επωδό  στεφανώνουν τελικά τον 

Πυθέα στην αρχή της γ’ στροφής που περιστοιχίζεται από κώµους φίλων, 

συνοµηλίκων συµπατριωτών που τον εγκωµιάζουν. Τη νύµφη όµως της 

γενέτειρας του Πυθέα υµνούν παρθένοι µνηµονεύοντας τους µυθικούς 

απογόνους της, Αιακό, Πηλέα, Τελαµώνα. Στον εκτελεστή του επινικίου θα 

ταίριαζε το κωµαστικό περιβάλλον. 

 Όµως εκείνος το απαρνιέται πρόσκαιρα και συνεχίζει τον ύµνο των 

παρθένων ανοίγοντας ταυτόχρονα το κυρίως µυθικό µέρος της ωδής που µιλά 

για τον Αχιλλέα και τον Αίαντα. Πώς εξηγείται και τι σηµαίνει για το ποίηµα αυτή 

του η επιλογή; Πρώτα απ’ όλα παρατηρούµε ότι οι κώµοι που συνοδεύουν τον 

Πυθέα και ο χορός των παρθένων, ο οποίος ωστόσο παρουσιάζεται 

εκτενέστερα και ο οποίος υµνεί την Αίγινα, περιγράφονται περίπου µε τον ίδιο 

τρόπο, στίχ.69-74: 

panqalšwn stef£noisinpanqalšwn stef£noisinpanqalšwn stef£noisinpanqalšwn stef£noisin 

¢nq¢nq¢nq¢nq]šššš[wnwnwnwn] ca…tan ca…tan ca…tan ca…tan [™r™r™r™r]efqeˆjefqeˆjefqeˆjefqeˆj 

 ] pÒlin Øyi£guian 

 tetetete]ryimryimryimryim[bbbb]rÒtwnrÒtwnrÒtwnrÒtwn/    [] ¡b¡b¡b¡b[rrrrοπν]ÒwnÒwnÒwnÒwn 

 kèm kèm kèm kèm[wnwnwnwn, 

 στίχ. 84-95: 

tÒ ge sÕn [klšoj a„]ne‹ 

 ka… tij Øyauc¾j kÒ[ra  

[]ran 

 pÒdessi tarfšwjpÒdessi tarfšwjpÒdessi tarfšwjpÒdessi tarfšwj 

 º º º ºäte nebrÕj ¢penäte nebrÕj ¢penäte nebrÕj ¢penäte nebrÕj ¢pen[q¾jq¾jq¾jq¾j 

¢nqemÒentaj ™p¢nqemÒentaj ™p¢nqemÒentaj ™p¢nqemÒentaj ™p[' ÔcqoujÔcqoujÔcqoujÔcqouj 

koàfa sÝn ¢gcidÒmkoàfa sÝn ¢gcidÒmkoàfa sÝn ¢gcidÒmkoàfa sÝn ¢gcidÒm[oijoijoijoij 

 qrqrqrqróóóóskousskousskousskous' ¢¢¢¢gakleitagakleitagakleitagakleita[‹‹‹‹jjjj ˜ ˜ ˜ ˜tatatata…………rararara]ijijijij· 
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taˆ d� stefanws£metaˆ d� stefanws£metaˆ d� stefanws£metaˆ d� stefanws£me[nai foinnai foinnai foinnai foin]ikšwnikšwnikšwnikšwn 

 ¢ ¢ ¢ ¢nqnqnqnqššššwnwnwnwn    ddddÒÒÒÒnaknaknaknakÒÒÒÒjjjj    tttt' ™™™™[picwpicwpicwpicw- 

rrrr…………anananan ¥ ¥ ¥ ¥qursinqursinqursinqursin 

 parqšnoi mšlpousi parqšnoi mšlpousi parqšnoi mšlpousi parqšnoi mšlpousi t[]j, ð 

 dšspoina pagxe[…nou cqonÒj,. 

Οι δύο χοροί φαίνεται να «συναντήθηκαν» στην Αίγινα, καθώς ο αθλητής και οι 

κώµοι ήρθαν πίσω στην πατρίδα θριαµβευτές από την Νεµέα. Η νύµφη Αίγινα 

από την άλλη µε το χορό των παρθένων που την υµνούν µοιάζουν να 

υποδέχονται τον Πυθέα, γιατί και εκείνος συµβάλλει στο κλέος της Αίγινας. Το 

σκηνικό θα µπορούσε να είναι και γαµήλιο, ανάλογο µε εκείνο που στήνεται 

από τον Πίνδαρο στον 9ο Πυθιόνικο κατά την υποδοχή του Τελεσικράτη από τη 

νύµφη Κυρήνη, στίχ.69-75: 

†na kall…stan pÒlin ¢mfšpei klein£n t' ¢šqloij. 

 ka… nun ™n Puqîn… nin ¢gaqšv Karnei£da 

 uƒÕj eÙqale‹ sunšmeixe tÚcv· 

œnqa nik£saij ¢nšfane Kur£nan, 

¤ nin eÜfrwn dšxetai 

 kalligÚnaiki p£trv 

dÒxan ƒmert¦n ¢gagÒnt' ¢pÕ Delfîn103. 

Και ο Power104 αναγνωρίζει στην περιγραφή του χορού των παρθένων, όπως 

τον φαντάζεται ο επινίκιος εκτελεστής, ερωτικά υπονοούµενα. Η αίσθηση ότι 

πρόκειται για γαµήλιο σκηνικό ενισχύεται από το ότι ο χορός των παρθένων 

ξεκινάει τον ύµνο προς την Αίγινα διηγούµενος τέτοια θέµατα, στίχ.96-99:  

'En]da�da te ῥodÒ[pacun, 

§ tÕ[n „s]Ò[qe]on œti[kten Phlša 

kaˆ Telam[î]na [kρα]τ[αιὸν 

A„akù micqe‹s' ™n eÙ[n´·]. 

Ο έπαινος του αθλητή στη βακχυλίδεια ωδή φαίνεται σιγά-σιγά να βυθίζεται και 

να απορροφάται από τον ύµνο της νύµφης Αίγινας από τις νεαρές παρθένους, 

τον οποίο όµως ύµνο αναλαµβάνει να ολοκληρώσει ο επινίκιος χορός, γιατί η 

περίσταση το επιτρέπει, αφού η αφορµή της γιορτής στην πόλη δεν είναι 
                                                 
103 Mullen 1982: 80-81. 
104 Power 2000: 78-80. 
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καθεαυτήν η λατρεία της νύµφης, αλλά το εγκώµιο του νικητή. Οι δύο σκηνές 

που είδαµε να αρθρώνονται παραπάνω συµφύρονται. Μένει ο ύµνος της πόλης 

στο στόµα των επινίκιων εκτελεστών. Ο χορός των παρθένων µπορεί να 

εµπιστευθεί το έργο του στον κώµο των νέων, καθώς ο τελευταίος φαίνεται να 

είναι τερψίµβροτος και ἁβρόπνοος.  

Η αναλογία ανάµεσα στους νέους που εγκωµιάζουν τον Πυθέα και τις 

παρθένους που υµνούν την Αίγινα επιβεβαιώνεται και από την προτροπή στο 

στίχο 190: νίκαν τ’ ἐρικυ[δέα] µέλπετ’, ὦ νέοι, και την τριτοπρόσωπη αναφορά του 

στίχου 94 προκειµένου για τις παρθένους: παρθένοι µέλπουσι τ[……..]ς. Το ρήµα 

µέλπω σηµαίνει τραγουδώ και χορεύω ταυτόχρονα. Η αναλογία φαίνεται να 

σχηµατίζεται ανάµεσα στους κώµους και στο χορό των παρθένων σε πρώτη 

φάση. Το αν µέσα στη λέξη κώµων κρύβεται η εκτέλεση του βακχυλίδειου 

επινίκου, δε µπορούµε να το πούµε µε βεβαιότητα. Όµως από τη στιγµή που 

στήνεται η αναλογία ανάµεσα στους κώµους των νέων και στο χορό των 

παρθένων και ο ύµνος των παρθένων αναλαµβάνεται από τον ποιητή (βοά[σω), 

αυτό θα µπορούσε να δηλώνει ότι ως κώµος περιγράφεται η παράσταση της 

παρούσας ωδής, γεγονός που κατατείνει προς µία χορική εκτέλεση. ∆εν ξεχνάµε 

ότι το ζήτηµα εκτέλεσης των επινίκιων ωδών παραµένει τόσο δυσεπίλυτο, γιατί 

δεν ενδιέφερε τον ποιητή να δώσει σκηνοθετικές οδηγίες µέσα στο κείµενο της 

ωδής του στο πλαίσιο ενός πολιτισµού που ήταν κυρίως προφορικός και το 

νόηµα της ποίησης καθρεφτιζόταν κυρίως στην εκτέλεση των λόγων105.  Ο 

Power106 στο συγκεκριµένο χωρίο, όπου φαίνεται οι κώµοι των νέων ανδρών και 

ο χορός των παρθένων να συµφύρονται, πιστεύει ότι ο ύµνος της Αίγινας 

αναλαµβάνεται πλέον από το χορό των παρθένων και µε αυτόν τον τρόπο ο 

                                                 
105 Herington 1985: 41-44, όπου λέει: «Όπως η προφορά της οµιλούµενης ελληνικής γλώσσας δεν ήταν 
αναγκαίο να σηµειώνεται, αλλά µετά τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου δηµιουργήθηκαν οι τόνοι, 
έτσι και η µουσική της αρχαϊκής και κλασικής λυρικής ποίησης δεν απαιτούσε σήµανση µέχρι την ίδια 
περίπου περίοδο. ∆εν χρειάζονταν οι γραπτές µουσικές νότες, εφόσον ο ελληνικός κόσµος παρέµενε 
εθνικός και πολιτισµικά ενιαίος, εφόσον οι πόλεις-κράτη διατηρούσαν τους θεσµούς τους, οι οποίοι 
µεταδίδονταν από πατέρα σε γιο και από δάσκαλο σε µαθητή, και εφόσον η ποίηση αποτελούσε τέχνη 
παραστατική είτε στο πλαίσιο των µεγάλων γιορτών είτε ενός συµποσίου. Τα γραπτά κείµενα των 
ποιηµάτων µπόρεσαν και επιβίωσαν την αποσύνθεση του κλασικού ελληνικού πολιτιστικού µοντέλου 
και διασώθηκαν όπως έπρεπε από τους Αλεξανδρινούς. Οι συνοδευτικές µελωδίες και τα βήµατα του 
χορού διατηρούνταν µέσα στην χορική παράσταση. Από την στιγµή που κόπηκε βίαια η συνέχεια της 
παράστασης ενός τραγουδιού, η µουσική και ο χορός χάνονταν για πάντα». 
106 Power 2000: 67, 72. 
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επινίκιος χορός καταξιώνεται, αποκτά τελετουργική διάσταση και διεκδικεί το 

κύρος του επιχώριου χορού των παρθένων. Ωστόσο, λαµβάνεται ως δεδοµένη η 

χορική εκτέλεση του ποιήµατος107. Σε κάθε περίπτωση, σόλο δηλαδή ή χορικής 

εκτέλεσης, ο παραλληλισµός του εκτελεστή µε το χορό των παρθένων προσδίδει 

κύρος στον πρώτο, και κατ’ επέκταση και στον laudandus108, ενώ το εγκώµιο 

αντικειµενικοποιείται109. ∆εν υπάρχει τίποτα µέσα στην επινίκια ποίηση που να 

µη στοχεύει στο εγκώµιο110. Και για την Burnett111 στους στίχους 73-74 ο κώµος 

των νέων περιγράφει τον εαυτό του που τραγουδάει. Η δική µου υπόθεση, 

σκέψη για τη λύση του προβλήµατος της χορικής ή µονωδικής εκτέλεσης µπορεί 

να συνοψιστεί στα εξής: ο κώµος των νέων και ο ποιητής επαινούν τον Πυθέα. 

Ο χορός των παρθένων υµνεί την Αίγινα. Το εγκώµιο του Πυθέα παύει και 

αποµένει ο ύµνος της Αίγινας. Ο χορός των παρθένων σιγεί και το λόγο παίρνει 

ένα πρώτο πρόσωπο που θα µπορούσε να είναι ο κώµος και ο ποιητής, µε τη 

διευκρίνιση ότι ο κώµος νοείται ως ο χορός που εκτελεί το επινίκιο, πράγµα που 

δεν είναι ωστόσο αυτονόητο. Εν πάση περιπτώσει ο κώµος των νέων δικαιούται 

να εκτελέσει τον ύµνο προς την Αίγινα, καθώς έχει περιγραφεί ως η ανδρική 

εκδοχή του τελετουργικού χορού των παρθένων. 

 Ο Henrichs112 έχει παρατηρήσει ότι συχνά στην τραγωδία ο χορός ανακαλεί 

ένα µυθικό χορό. Αν µένει µόνο η ανάκληση ενός πρότυπου χορού, αλλά δεν 

είµαστε βέβαιοι για την εκτέλεση του ποιήµατος από χορό ή κιθαρωδό, είναι 

θεµιτό, αλλά όχι και απόλυτα ασφαλές να εικάσουµε τη χορική εκτέλεση. Ο 

Henrichs θεωρεί την ανάκληση ενός άλλου χορού ως έναν πλάγιο τρόπο 

αυτοαναφορικότητας του χορού και σχολιασµού του ρόλου του στο έργο. Ο 

Power113 πιστεύει ότι η προβολή ενός µυθικού ή πρότυπου χορού µέσα στο 

ποίηµα συµβάλλει στο να αναχθεί στη σφαίρα του αιώνιου και η φευγαλέα 

χορική παράσταση του επινίκου. Μία άλλη ερµηνευτική προσέγγιση του 

παραλληλισµού του κώµου των νέων προς το χορό των παρθένων προσφέρεται 

                                                 
107 Power 2000: 67. 
108 Power 2000: 70. 
109Maehler 1982: 265.  
110 Bundy 1962: 3 σηµ.9. 
111 Burnett 1985: 92-93. 
112 Henrichs 1995: 56. 
113 Power 2000: 71. 
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από τον Power. Κατά τη γνώµη του, η µυθική αφήγηση φαίνεται να εκφέρεται 

και από τον επινίκιο χορό, κώµο, και από το χορό των παρθένων. Ανάλογο 

παράδειγµα όντως µπορούµε να δούµε στον 5ο Νεµεόνικο του Πινδάρου, που 

εγκωµιάζει µάλιστα την ίδια νίκη του Πυθέα. Εκεί ο χορός των Μουσών που 

παρίσταται στους γάµους του Πηλέα και της Θέτιδας ξεκινά να αφηγείται το 

δόλο που έστησε η Ιππολύτη σε βάρος του Πηλέα. Σκόπιµα δεν υπάρχει 

διάκριση πια ανάµεσα στον επινίκιο χορό ή κιθαρωδό και στο χορό των 

Μουσών, στίχ.23-39. Προκειµένου για τον βακχυλίδειο επίνικο o Power 

αντιλαµβάνεται και το χορό των παρθένων ως «επινίκιο χορό» µε την έννοια ότι 

εξυµνούν το κράτος της Αίγινας που λάµπει ως πυρσός, µε την εύνοια του ∆ία, 

ανάµεσα σε όλες τις ελληνικές πόλεις σε όλους τους αγώνες. Ωστόσο, κατά τη 

γνώµη µου, και όπως αναγνωρίζει και ο ίδιος ο µελετητής δεν υποστηρίζεται 

από το κείµενο οι στίχοι 79-83 να τραγουδιούνται από το χορό των παρθένων, 

ειδικά µάλιστα αν λάβει κανείς υπόψη του και τον προσθετικό σύνδεσµο «και» 

του στίχου 84, που σηµαίνει ότι πέρα από τον ποιητή και τους επινίκιους 

χορευτές (µε επιφύλαξη) και οι παρθένοι υµνούν την νύµφη Αίγινα. Σύµφωνα µε 

τον Bakhtin114, τον οποίο επικαλείται ο Power, είναι σύνηθες να ακούµε τη φωνή 

κάποιου προσώπου να παίρνει το λόγο, πολύ πριν εισαχθεί το πρόσωπο αυτό 

στην αφήγηση. Η προβολή από τον ποιητή του επιχώριου χορού των παρθένων 

έχει ως στόχο την οµαλή ένταξη του νικητή αθλητή στο κοινωνικό σύνολο από το 

οποίο προέρχεται, καθώς οι παρθένοι υµνούν τη δόξα της Αίγινας, δυνητικά και 

τον Πυθέα115. Επιστρέφοντας τώρα στο ποίηµα καθεαυτό η προσφώνηση της 

νύµφης Αίγινας από τον επινίκιο εκτελεστή/ εκτελεστές στο στίχο 77-78: ὦ 

ποταµοῦ θύγατερ/ δινᾶντος Αἴγιν’ ἠπιόφρον, και η επίκληση στη νύµφη πάλι στον 

στίχο 94-95:ὦ/ δέσποινα παγξε[ίνου χθονός, δείχνουν ότι ο επινίκιος εκτελεστής 

αναλαµβάνει τον ύµνο της νύµφης, όπως θα τον έψαλλε ο χορός των παρθένων. 

Στο µυθικό µέρος της ωδής εµφανίζονται δύο ένδοξοι πρόγονοι και 

συµπατριώτες του Πυθέα, ο Αχιλλέας και ο Αίαντας, µε τους οποίους εµµέσως 

παραβαλλόµενος ο αθλητής διεκδικεί µία τιµητική θέση τουλάχιστον µέσα στα 

                                                 
114 Bakhtin 1981: 434. 
115 Power 2000: 76-78, ο οποίος παραπέµπει στην Kurke 1991: 258-259.  
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όρια της πόλης του. Επειδή το µυθικό κοµµάτι του τραγουδιού αφορά τοπικούς 

ήρωες, η εκτέλεση της ωδής θα συγκέντρωνε το ενδιαφέρον όλων των πολιτών, 

καθώς γιορτάζεται η «ιστορία» του νησιού, υµνείται η πατρίδα τους. 

Ενδεχοµένως µάλιστα το πιο ενδεδειγµένο µέρος για την πρώτη παράσταση να 

ήταν το Αιακείο στην Αίγινα, όπως άλλωστε προβλέπεται ως τόπος εκτέλεσης 

του 5ου Νεµεονίκου, στίχ.53-54. Το ηρώον του Αιακού προβλέπεται ως τόπος 

παράστασης και σε άλλες Αιγινήτικες ωδές, όπως ο 8ος Νεµεόνικος, στίχ.13-16.   

Ως προς το ζήτηµα ποια είναι η φωνή που ακούγεται κατά την παράθεση 

του µυθικού µέρους, πιστεύω ότι αυτή είναι η φωνή του επινίκιου εκτελεστή/ 

εκτελεστών και όχι των παρθένων, γιατί η διαµόρφωση του µύθου ανήκει στον 

ποιητή και η έµφαση πέφτει στις αποφάσεις των Τρώων όταν έµαθαν για την 

αποχή του Αχιλλέα από τη µάχη, δε φαίνεται δηλαδή να είναι ο µύθος που 

παρατίθεται ο καθαρός ύµνος της νύµφης Αίγινας που θα τραγουδούσαν οι 

παρθένοι σε τοπικό λατρευτικό πλαίσιο. Η δύναµη των δύο Αιακιδών φαίνεται 

από το ότι κατάφεραν να πατάξουν έναν τόσο ορµητικό και άγριο εχθρό,  

στίχ.105-109: Óst' ™pˆ prÚmnv staq[eˆj]/ œscen qrasuk£rdion 

[Ðr/]ma…nonta n[©aj]/ qespes…J pu[rˆ ]/ “Ektora cal[keom…tra]n, στίχ.141-

154, όπως συνέβη και µε την παρουσίαση του αιτιολογικού µύθου των 

Νεµεακών αγώνων. Η γενναιότητα του Ηρακλή φαίνεται από το ότι κατόρθωσε 

να σκοτώσει το λιοντάρι της Νεµέας, του οποίου το δέρµα ήταν αδιαπέραστο 

από τον χαλκό. Το προοίµιο της δόξας του Πυθέα είχε γραφτεί στην Νεµέα, 

όπου όσοι νικούσαν στο παγκράτιο µιµούνταν την ιδρυτική νίκη του Ηρακλή επί 

του λιονταριού, στην Αίγινα και στην Τροία, όπου διακρίθηκαν οι µυθικοί 

πρόγονοί του. Με τη διπλή µυθική αναφορά ο Πυθέας εγκωµιάζεται διπλά 

ενώπιον των συµπολιτών του. ∆ε συνδέεται µόνο µε τον Αχιλλέα και τον Αίαντα 

λόγω καταγωγής, αλλά και µε τον Ηρακλή, µε αποτέλεσµα να προστίθεται και 

άλλη διάσταση στη δόξα που συνοδεύει την Αίγινα και αυτή είναι η ιδιαίτερη 

συµβολή (sui generis) του Πυθέα, στίχ.71-76, όπου αν και το κείµενο δεν είναι 

πλήρες, διακρίνεται πάντως ότι ο Πυθέας προσωπικά µε τη νίκη του στην Νεµέα 

αναδεικνύει την Αίγινα. Αµέσως παρακάτω λέγεται ότι ο ∆ίας βοήθησε την 

Αίγινα να ξεχωρίζει σε κάθε µορφής αγώνα ανάµεσα στις ελληνικές πόλεις. Ο 
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χορός των παρθένων υµνεί την καθιερωµένη δόξα της Αίγινας, ενώ ο κώµος των 

νέων έρχεται να προσθέσει κάτι καινούριο στο πατροπαράδοτο άσµα αυτό των 

κοριτσιών. Ενδεχοµένως ο κώµος πιάνει το νήµα του ύµνου των παρθένων για 

να τον µεταµορφώσει στο τέλος και να προσθέσει κάτι καινούριο, το κλέος του 

αθλητή. Έτσι, ενώ παραλαµβάνει κάτι γνωστό στο Αιγινήτικο ακροατήριο, το 

ανοικειώνει για να εγκωµιάσει τον πάτρωνά του. Παίζει µε τις προσδοκίες των 

δεκτών κατορθώνοντας να κερδίσει την αµέριστη προσοχή τους κατά την 

παράσταση του επινίκου, αφού ξεκινά να ακούγεται ο ύµνος της πατρίδας τους. 

 Από το στίχο 175 υπάρχει επιστροφή στο πανηγυρικό παρόν της εκτέλεσης 

του τραγουδιού. Η Αρετή, που προσωποποιείται, δεν είναι δυνατόν να 

παραµείνει αφανής, αλλά µεταδίδεται παντού µε την ακούραστη δόξα. Η Αρετή 

παρουσιάζεται να περιδινείται συνεχώς και να κατακτά στεριά και θάλασσα. Το 

ρήµα στρωφᾶται παραπέµπει σε χορευτική κίνηση και θυµίζει τις παρθένους 

που χορεύουν και τραγουδούν τη δόξα της Αίγινας, στίχ.178-181:  

¢ll' œmpedon ¢k[am£tv 

brÚousa dÒxv 

 strwf©tai kat¦ g©n [te 

 kaˆ polÚplagkton q[£lassan. 

Η ατµόσφαιρα που κυριαρχεί στους υπόλοιπους στίχους της ωδής ανακαλεί 

τους χορούς των παρθένων ειδικά µάλιστα αφού η Εύκλεια, η Αρετή και η 

Ευνοµία που κυριαρχούν στην Αίγινα παρουσιάζονται ως κοπέλες που µαζί 

κυβερνούν την Αίγινα, στίχ.183-189:  

Kaˆ m¦n ferekudša n[©son 

A„akoà tim´, sÝn EÙ- 

kle…v d� filostef[£nJ 

pÒlin kubern´, 

 EÙnom…a te saÒfrwn, 

 § qal…aj te lšlogcen 

 ¥ste£ t' eÙsebšwn 

 ¢ndrîn ™n e„[r]»nv ful£ssei. 
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Η αναφορά στη θαλία και την ειρήνη σηµατοδοτούν το κλίµα ευδαιµονίας µέσα 

στο οποίο εκτελείται το επινίκιο ποίηµα116, αλλά και οι γιορτές στην πόλη. ∆εν 

είναι τυχαίο που η Εύκλεια παρουσιάζεται ως φιλοστέφανος, όπως 

στεφανωµένοι είναι όλοι οι νικητές των Νεµεακών αγώνων και ο Πυθέας 

ανάµεσα σ’ αυτούς, στίχ.59-60 και 69-70, όπως και οι παρθένοι που γιορτάζουν 

την δόξα της Αίγινας, στίχ.91. Η φανταστική χορεία της Αρετής, της Εύκλειας, 

της Ευνοµίας παραχωρεί τη θέση της στον υπαρκτό χορό των νέων που 

δοξάζουν τη νίκη του Πυθέα και τη συµβολή του περίφηµου προπονητή του, 

Μενάνδρου, στίχ.190-198:  

N…kan t' ™riku[dša] mšlpet', ð nšoi, 

 P]uqša, melšta[n te] brotw- 

f[e]lša Men£ndrou, 

 t¦n ™p' 'Alfeioà te ῥo[a‹j] qam¦ d¾ 

t…masen ¡ crus£rmatoj 

 semn¦ meg£qumoj 'Aq£na, 

mur…wn t' ½dh m…traisin ¢nšrwn 

 ™stef£nwsen ™qe…raj 

 ™n Panell£nwn ¢šqloij.  

 Η προστακτική µέλπετ’ του στίχου 191, όπως και η κλητική προσφώνηση, ὦ 

νέοι, που τη συνοδεύει, δηµιουργούν αµηχανία, γιατί προϋποθέτουν ένα 

οµιλούν πρόσωπο, εκτελεστή του επινίκου, διακριτό από τον κώµο των νέων. 

∆εν αποκλείεται η προτροπή να αναφέρεται πέραν της συγκεκριµένης εκτέλεσης 

του τραγουδιού117, αλλά υπάρχει το ενδεχόµενο να είναι η επινίκια αποστροφή 

εις εαυτόν118 και να έχουµε ένα παράδειγµα τελεστικού λόγου, όπου η 

παραίνεση για εγκώµιο συνιστά τον ίδιο τον έπαινο, οπότε πιστοποιείται ότι το 

                                                 
116 Βακχυλίδης, 3ος παιάνας Ἀπόλλωνι Πυθαίει εἰς Ἀσίνην, στίχ.61-80: t…ktei dš te qnato‹sin 
e„/r»na megal£nora ploàton/ kaˆ meliglèsswn ¢oid©n ¥nqea/ daidalšwn t' ™pˆ 
bwmîn/ qeo‹sin a‡qesqai boîn xanq´ flog…/  [mhr…' eÙm£l]lwn te m»lwn/ gumnas…wn te 
nšoij/ aÙlîn te kaˆ kèmwn mšlein./ 'En d� sidarodštoij pÒrpaxin a„q©n/ ¢racn©n ƒstoˆ 
pšlontai,/ œgcea te logcwt¦ x…fea/ t' ¢mf£kea d£mnatai eÙrèj. </ > calke©n d' oÙk 
œsti salp…ggwn ktÚpoj,/ oÙd� sul©tai mel…frwn/ Ûpnoj ¢pÕ blef£rwn/ ¢ùoj Öj 
q£lpei kšar./ Sumpos…wn d' ™ratîn br…qont' ¢guia…,/ paidiko… q' Ûmnoi flšgontai.  
117Heath and Lefkowitz 1991: 183-184, όπου ερµηνεύουν το χωρίο από τον 5ο Πυθιόνικο, στίχ.22-23: 

δέδεξαι τόνδε κῶµον ἀνέρων/Ἀπολλώνιον ἄθυρµα ως αναφερόµενο στο γενικό εορταστικό πλαίσιο 

(=κῶµος)  στο οποίο εκτελούνταν η επινίκια ωδή. 
118 Carey 1991: 198-199.  
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ποίηµα το εκτελούσε χορός119.  Κατά τη γνώµη µου, ο στίχος 190 δε συνιστά µία 

προτροπή του επινίκιου χορού στον εαυτό του, γιατί δεν απαντά ανάλογη 

περίπτωση σε ποίηµα που αναµφισβήτητα εκτελούνταν χορικά. Η πρώτη και 

εµµένουσα αίσθηση που έχει κανείς είναι ότι ο επινίκιος εκτελεστής προτρέπει 

το σύνολο των νέων πολιτών που παρίστανται στη γιορτή να συνεχίσει το 

πανηγύρι προς τιµήν του συνοµήλικου συµπολίτη τους, Πυθέα. Αυτή η αίσθηση 

ενισχύεται και από την αντιστροφή που προηγείται, όπου η Αίγινα περιγράφεται 

να κατακλύζεται από ευδαιµονία, αλλά και την έκκληση για παραµερισµό του 

φθόνου στο νέο στροφικό σύστηµα, στίχ.200-209. Μπορεί το ζήτηµα του 

φθόνου και η διακήρυξη της αλήθειας του εγκωµίου να είναι επανερχόµενα 

µοτίβα στην επινίκια ποίηση, αλλά αυτό δε σηµαίνει ότι έχουν καταστεί  µη 

λειτουργικές, νεκρές φόρµουλες. Ο ποιητής καλεί τη συγκεντρωµένη κοινότητα 

να συγχαρεί και να δοξάσει χωρίς µικροψυχία το νεαρό Πυθέα. Μέσα στο 

παραπάνω εορταστικό πλαίσιο εντάσσεται και η παράσταση της επινίκιας 

ωδής, όπως φαίνεται από την καταληκτική επωδό, στίχ.221-230: 

t´ kaˆ ™gë p…suno[j 

foinikokradšmnoij [te MoÚsaij 

 Ûmnwn tin¦ t£nde n[εόπλοκον δόσιν 

fa…nw, xen…an te [fil£- 

glaon gera…rw, 

t¦n ™moˆ L£mpwn [ 

 blhcr¦n ™paqr»saiστ[ 

 t¦n e„k ™tÚmwj ¥ra Kleië 

 panqal¾j ™ma‹j ™nšstax[en fras…n, 

 teryiepe‹j nin ¢[o]idaˆ 

 pantˆ karÚxonti la[ù. 

Ο ποιητής µε τον ύµνο του δηλώνει ότι αναδεικνύει την οικογένεια του νικητή, 

αλλά και ολόκληρη τη γενέτειρά του. Από όλους τους ύµνους που ακούστηκαν 

είτε για το νικητή, είτε για την Αίγινα, ο ύµνος του ποιητή καταξιώνεται 

περισσότερο απ’ όλους.  Όπως ο ∆ίας ανέδειξε την Αίγινα ανάµεσα σε όλους 

                                                 
119 Για άλλα παραδείγµατα τελεστικού λόγου βλ.  2ος Νεµεόνικος, στίχ.24-25 και  8ος Ισθµιόνικος, στίχ.1-
5 και στίχ.62-65. 
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τους Έλληνες, στίχ.79-83, έτσι και το τραγούδι του ποιητή θα µεταδώσει το 

κλέος του Πυθέα, αλλά και της πατρίδας του σε ολόκληρο τον κόσµο, στίχ.223-

224 και στίχ.230-231. Η δόξα που επιφυλάσσει ο ύµνος του ποιητή είναι 

αναµφισβήτητα πολύ µεγάλη, γιατί ο ποιητής είχε τη συνδροµή µιας θεϊκής 

χορείας, αυτής των Μουσών, οι οποίες παρουσιάζονται φοινικοστεφανωµένες 

όπως οι Αιγινήτισσες κόρες που υµνούν την δόξα της πατρίδας τους. Το άσµα 

του ποιητή λογικά υπερβαίνει αυτό των επιχώριων κοριτσιών. Μπορεί να 

παρατηρήσει κανείς ακόµη ότι η τελευταία φράση του ποιητή που αναφέρεται 

στην διάδοση της δόξας του Πυθέα στο µέλλον είναι σχεδόν το ίδιο 

κατηγορηµατική µε εκείνην της µυθικής µορφής, η οποία προέβλεπε την 

εγκαθίδρυση των αγώνων στο παγκράτιο στην αρχαία Νεµέα και την διάκριση 

των νέων σε αυτές. Η νίκη του Πυθέα γειώνεται στο µυθικό παρελθόν µέσα από 

τον λόγο της µυθικής µορφής, αλλά και διαιωνίζεται στο µέλλον µέσα από την 

συµβολή του ποιητή. Άρα η δόξα του Πυθέα περνά στην αιωνιότητα. 

Κλείνοντας την ανάλυση αυτού του ποιήµατος µπορούµε να πούµε ότι δεν 

υπάρχει ασφαλής ένδειξη υπέρ της µονωδικής ή χορικής εκτέλεσης αυτού. Η 

αναφορά στους κώµους εντάσσει µάλλον το ποίηµα στο πανηγυρικό κλίµα που 

επικρατεί στην Αίγινα, ενώ η αναφορά στο χορό των παρθένων που υµνούν την 

τοπική νύµφη λειτουργεί ως ανάλογο των κώµων που δοξάζουν τον νικητή. 

Παράλληλα, ο ύµνος των παρθένων δίνει το βήµα για τη µυθική αφήγηση. Ο 

ύµνος τους εκχωρείται στον επινίκιο εκτελεστή, κιθαρωδό ή χορό, αλλά φαίνεται 

τελικά ότι η εκτέλεση της επινίκιας ωδής ξεπερνά το χορικό ύµνο των παρθένων, 

αφού πρώτα τον έχει ενσωµατώσει. Αυτό συµβαίνει γιατί το καινούριο επινίκιο 

ποίηµα έχει συντεθεί υπό την εποπτεία της θεϊκής χορείας των Μουσών, οι 

οποίες καταδέχονται να στρέψουν το βλέµµα τους σε αυτήν τη νίκη που 

απαλλάσσει τους θνητούς από το φορτίο της παροδικότητας. 

 

3. Η 4η ωδή. 

Ο συγκεκριµένος επίνικος εγκωµιάζει τη νίκη του Ιέρωνα µε τέθριππο άρµα 

στα Πύθια του 470 π.Χ. Στους Πυθικούς αγώνες ο Ιέρωνας είχε ήδη αναδειχθεί 

νικητής µε κέλητα δύο φορές, το 482 και το 478 π.Χ. Επίσης, είχε νικήσει µε 
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κέλητα στους Ολυµπιακούς αγώνες του 476 και 472 π.Χ. Η µικρή έκταση του 

ποιήµατος, αλλά και η κειµενική αναφορά  οδηγούν τον Gelzer στην υπόθεση 

ότι ο βακχυλίδειος επίνικος εκτελέστηκε για πρώτη φορά στον ιερό τόπο της 

νίκης, στίχ.4-6:  

tr…ton g¦r p[ar' Ñmfa]lÕn Øyide…rou cqonÕj 

 Pu[q]iÒnikoj ¢[e…de]tai 

 ç[ku]pÒdwn ¢r[et´] sÝn †ppwn 

Ο εορτασµός της ίδιας νίκης τοποθετείται στην Αίτνα στον 1ο Πυθιόνικο του 

Πινδάρου120. Η περιορισµένη έκταση των επινίκιων ωδών που εκτελούνταν στο 

χώρο της νίκης121 οφείλεται, κατά τον Gelzer,  στο ότι η ωδή είχε τη µορφή µιας 

αγγελίας, ώστε το κοινό των πανελλήνιων αγώνων να µη λησµονήσει το όνοµα 

και τη γενέτειρα, την ταυτότητα δηλαδή του νικητή, επιστρέφοντας στην πατρίδα 

του. Ο ενεστώτας γεραίρει και ο ενεστώτας του τεχνικού όρου ¢[e…de]tai δίνει 

την εντύπωση ότι η συγκεκριµένη ωδή πρέπει να εκτελέστηκε αµέσως µετά τη 

νίκη του άρµατος του Ιέρωνα στα Πύθια όπου παρουσιάζεται ο προστάτης θεός 

των αγώνων να παραστέκεται, να τιµά και να βραβεύει τον νικητή, στίχ.1-3: 

”Eti Surakos…an file‹ 

pÒlin Ð crusokÒmaj 'ApÒllwn, 

¢stÚqem…n q' `Iš[rw]na gera…rei· 

 Από τους πρώτους ήδη στίχους ακούγεται το όνοµα της πόλης που τιµάται 

λόγω της νίκης του αθλητή, κι αυτή δεν είναι άλλη από τις Συρακούσες.   

Αµέσως µετά την αναφορά στην εκτέλεση του επινίκου, στίχ.4-6, ο ποιητής 

παρουσιάζει τον εαυτό του ως συνθέτη του ποιήµατος µε τη βοήθεια της 

Μούσας Ουρανίας, στίχ.7-10. Η Μούσα που γεννά τα επινίκια τραγούδια στον 

τόπο των αγώνων χαρακτηρίζεται από τον ποιητή ως αὐθιγενής122, 2ος 

βακχυλίδειος επίνικος, στίχ.11-14: 

Kale‹ d� Moàs' aÙqigen¾j 

 gluke‹an aÙlîn kanac£n, 

 gera…rous' ™pinik…oij 

                                                 
120 Gelzer 1985: 98. 
121  Πίνδαρος: 4ος και 11ος Ολυµπιόνικος, 6ος και 7ος Πυθιόνικος, 2ος Νεµεόνικος. 2η, 4η, 6η βακχυλίδεια 
ωδή.  
122  Gelzer 1985: 104. 
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Panqe…da f…lon uƒÒn. 

Στο στίχο 16 δίνεται το ευρύτερο πλαίσιο παράστασης του επινίκου, καθώς 

γίνεται αναφορά στη στέψη του νικητή γιου του ∆εινοµένη, του Ιέρωνα, και στη 

µοναδικότητα της νίκης του, moànon ™picqon…wn t£de/ mhs£menon stef£noij 

™ršptein. Για τις δύο προηγούµενες νίκες του Ιέρωνα στην Ολυµπία έχουν 

ακουστεί ήδη Ολυµπιόνικοι. ∆εν αποκλείεται όµως οι φίλοι του ή οι συµπολίτες 

του, στο παλάτι του ή ακόµη και στην Πυθώνα, µε την ευκαιρία της καινούριας 

του νίκης να ξανατραγουδούσαν αυτούς τους επινίκους τιµώντας έτσι ακόµα 

περισσότερο τον τύραννο των Συρακουσών, στίχ.17-18: dÚo t' 

Ñlumpionik<…>aj/¢e…dein. 

 Είναι λογικό ότι οι πάτρωνες των δύο µεγάλων επινίκιων ποιητών θα 

διατηρούσαν στα αρχεία τους τα κείµενα των ωδών, ώστε σε συµποτικό 

πλαίσιο και µε κάποια εορταστική αφορµή να τις επανεκτελούν. Για τη 

διατήρηση ποιητικών κειµένων από οικογένειες είναι αξιοσηµείωτη η µαρτυρία 

του Πλουτάρχου123. Άλλωστε, σύµφωνα µε τη µαρτυρία του Αριστόξενου124, ένα 

µέρος της µουσικής του Πινδάρου ήταν διαδεδοµένο στα µουσικά σχολεία ως 

τον 4ο αι.π.Χ., κι αυτό δε θα ήταν δυνατό αν οι ωδές δεν επανεκτελούνταν 

συστηµατικά. Για την επανεκτέλεση επινίκων σε συµπόσιο έχουµε τη µαρτυρία 

από τις Νεφέλες του Αριστοφάνη, όπου ζητείται από έναν συµποσιαστή να 

εκτελέσει σόλο µε συνοδεία λύρας τον Κριό του Σιµωνίδη, έναν επίνικο προς 

έπαινο του Αιγινήτη αθλητή, Κριού, στίχ.1355-1358:  

'peid¾ g¦r eƒstièmeq', ésper ‡ste, 

 prîton m�n aÙtÕn t¾n lÚran labÒnt' ™gë 'kšleusa 

¶sai Simwn…dou mšloj, tÕn KriÒn, æj ™pšcqh. 

Ð d' eÙqšwj ¢rca‹on e�n' œfaske tÕ kiqar…zein 

 °dein te p…nonq', æspereˆ k£cruj guna‹k' ¢loàsan. 

Και στο ίδιο το Πινδαρικό κείµενο υπάρχει η πρόβλεψη επανεκτελέσεων σε 

συµποτικό πλαίσιο, 4ος Νεµεόνικος, στίχ.13-16: 

                                                 
123 Πλούταρχος, Λυκούργος, 4.4.1-7.  
124 Wehrli, fr.76,  Ψευδο-Πλουτ. Περί Μουσικῆς, 31.1142b-c. 
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e„ d' œti zamene‹ TimÒkritoj ¡l…J 

 sÕj pat¾r ™q£lpeto, poik…lon kiqar…zwn 

 qam£ ke, tùde mšlei kliqe…j, 

 Ûmnon kel£dhse kall…nikon. 

Η 4η βακχυλίδεια ωδή, συµπερασµατικά, θα εκτελούνταν για πρώτη φορά, 

σύµφωνα µε τα κριτήρια του Gelzer, στον ιερό τόπο των Πυθικών αγώνων. Λίγο 

µετά το πέρας των αγώνων και την ανακοίνωση και στέψη του νικητή, οι 

συµπατριώτες και φίλοι του Ιέρωνα θα τον «αποθέωναν». Μέσα σ’ αυτό το 

πλαίσιο και ενδεχοµένως από κάποιο χορό παραστάθηκε για πρώτη φορά ο 

επίνικος του Βακχυλίδη. Η επιγραµµατική µορφή των ποιηµάτων που, σύµφωνα 

µε τον Gelzer, εκτελέστηκαν για πρώτη φορά στον τόπο της νίκης, δεν αποκλείει 

την επανεκτέλεσή τους στην πατρίδα του νικητή στο πλαίσιο ίσως κάποιου 

ιδιωτικού συµποσίου ακόµα και ύστερα από την παρέλευση αρκετού χρόνου, 

οπότε  ό,τι αρχικά εξυπηρετούσε λειτουργικές ανάγκες αµέσως µετά τον αγώνα, 

στις µελλοντικές επανεκτελέσεις αναβίωνε, έθετε προ ὀµµάτων την αρετή του 

αθλητή και της πατρίδας του. 

 

 

Β. ∆ΙΘΥΡΑΜΒΟΙ 

Εισαγωγή 

Ως διθύραµβος συνήθως ορίζεται η ωδή- ύµνος στον ∆ιόνυσο, της οποίας 

το περιεχόµενο αφορούσε τη γέννηση του θεού και τις περιπέτειές του125, ενώ το 

ύφος της ταίριαζε στην παιγνιώδη και ενθουσιώδη φυσιογνωµία του θεού. Και 

σε απόσπασµα του Αρχίλοχου126 του 7ου αι.π.Χ. ο διθύραµβος παρουσιάζεται 

ως η ωδή για τον ∆ιόνυσο σε συµποτικά συµφραζόµενα. Ο Πλάτωνας στους 

Νόµους127 συζητά την προϊούσα παρακµή και εκχυδαϊσµό των ηθών,  της 

                                                 
125 Πρόκλος στην Βιβλιοθήκη του Φωτίου, 5.320a-b. 
126 Diehl 1942-1952: Αρχίλοχος, fr.120.1-2: æj DiwnÚsou ¥naktoj kalÕn ™x£rxai mšloj/ o�da 
diqÚrambon o‡nwi sugkeraunwqeˆj fršnaj.  
127 Νόµοι, 3.700a-701a: AQ. To‹j perˆ t¾n mousik¾n prîton t¾n tÒte, †na ™x ¢rcÁj 
dišlqwmen t¾n toà ™leuqšrou l…an ™p…dosin b…ou. diVrhmdiVrhmdiVrhmdiVrhmššššnhnhnhnh    gggg¦¦¦¦rrrr    dddd¾ ¾ ¾ ¾ ttttÒÒÒÒtetetete Ã Ã Ã Ãnnnn ¹ ¹ ¹ ¹mmmm‹‹‹‹nnnn ¹  ¹  ¹  ¹ 
mousikmousikmousikmousik¾ ¾ ¾ ¾ katkatkatkat¦ ¦ ¦ ¦ eeee‡‡‡‡dhdhdhdh    tetetete ˜ ˜ ˜ ˜autautautautÁÁÁÁjjjj ¥ ¥ ¥ ¥ttattattatta    kakakakaˆ ˆ ˆ ˆ scscscsc»»»»matamatamatamata, kakakaka… … … … titititi Ã Ã Ã Ãnnnn    e�doje�doje�doje�doj ò ò ò òddddÁÁÁÁjjjj    eeeeÙÙÙÙcacacacaˆ ˆ ˆ ˆ prprprprÕÕÕÕjjjj    
qeoqeoqeoqeoÚÚÚÚjjjj, ÔÔÔÔnomanomanomanoma    d�d�d�d� Û Û Û Ûmnoimnoimnoimnoi ™ ™ ™ ™pekalopekalopekalopekaloààààntontontonto· kakakakaˆ ˆ ˆ ˆ totototoÚÚÚÚtJtJtJtJ    dddd¾ ¾ ¾ ¾ ttttÕ ™Õ ™Õ ™Õ ™nantnantnantnant…………onononon Ã Ã Ã Ãnnnn ò ò ò òddddÁÁÁÁjjjj › › › ›teronteronteronteron    
e�doje�doje�doje�doj    qrqrqrqr»»»»noujnoujnoujnouj    ddddš š š š tijtijtijtij ¨ ¨ ¨ ¨nnnn    aaaaÙÙÙÙtotototoÝÝÝÝjjjj    mmmm££££listalistalistalista ™ ™ ™ ™kkkk££££lesenlesenlesenlesen    kakakakaˆ ˆ ˆ ˆ papapapa…………wnejwnejwnejwnej › › › ›teronteronteronteron, kakakakaˆ ¥ˆ ¥ˆ ¥ˆ ¥llollollollo, 
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πολιτιστικής, θρησκευτικής ζωής ως συνέπεια του εκδηµοκρατισµού της πόλης. 

Όλη η αποσάθρωση των πολιτικών, πολιτιστικών δοµών θεωρεί ότι 

αποτυπώνεται στην Νέα Μουσική και στην ακατανόητη για εκείνον σύµφυρση 

των ειδών. Έλλειψε από τον πολιτισµό η αριστοκρατία και επικρατεί στην 

µουσική η θεατροκρατία, το γούστο του όχλου. Σε αυτό το πλαίσιο παρουσιάζει 

τον διθύραµβο ως µία προδηµοκρατική, προχορική, θρησκευτικά καθαρή 

κατηγορία. Ο Πλάτωνας σε αυτό το χωρίο δεν προσπαθεί να προσφέρει µία 

θεώρηση των αρχαϊκών και κλασικών λογοτεχνικών ειδών, αλλά αµφισβητεί τις 

µορφές παραστάσεων του 5ου -4ου αι. π.Χ. για τις ιδεολογικά και ηθικά αχρείες 

συνήθειες που µετέδιδαν στους πολίτες. Η κριτική για την παρακµή και τον 

βλάσφηµο χαρακτήρα της χορείας µέσα από τις περίτεχνες παραστάσεις και τις 

καινοτοµίες συµπυκνώνεται σε απόσπασµα των Νόµων128. Ο κύκλιος χορός 

που χρησιµοποιούνταν σε πολλές Αθηναϊκές γιορτές θα ήταν a priori  

καταδικαστέος από τον Πλάτωνα λόγω της µη καθαρότητας129. Ο Fearn130 

ωστόσο θεωρεί ότι δεν είναι δυνατό να υπήρξε ένα πρωτότυπο, 

προκατακλυσµιαίο πλαίσιο εκτέλεσης των τραγουδιών, στο οποίο ο θεός, η 

γιορτή, το ποιητικό περιεχόµενο και η µορφή της παράστασης συναρµόζονταν 

                                                                                                                                 
DionDionDionDionÚÚÚÚsousousousou    ggggššššnesijnesijnesijnesij    o�maio�maio�maio�mai, diqdiqdiqdiqÚÚÚÚrambojrambojrambojramboj    leglegleglegÒÒÒÒmenojmenojmenojmenoj. nnnnÒÒÒÒmoujmoujmoujmouj    tetetete    aaaaÙÙÙÙttttÕ Õ Õ Õ totototoààààtotototo    totototoÜÜÜÜnomanomanomanoma    
™™™™kkkk££££lounlounlounloun, òòòòdddd¾¾¾¾nnnn é é é éjjjj    tinatinatinatina ˜ ˜ ˜ ˜ttttššššranranranran· ™pšlegon d� kiqarJdikoÚj. toÚtwn d¾ diatetagmšnwn 
kaˆ ¥llwn tinîn, oÙk ™xÁn ¥llo e„j ¥llo katacrÁsqai mšlouj e�doj· [...] met¦ d� 
taàta, propropropro::::iiiiÒÒÒÒntojntojntojntoj    totototoà à à à crcrcrcrÒÒÒÒnounounounou, ¥¥¥¥rcontejrcontejrcontejrcontej    m�nm�nm�nm�n    ttttÁÁÁÁjjjj ¢ ¢ ¢ ¢momomomoÚÚÚÚsousousousou    paranomparanomparanomparanom…………ajajajaj    poihtapoihtapoihtapoihtaˆ ˆ ˆ ˆ 
™™™™gggg…………gnontognontognontognonto    ffffÚÚÚÚseiseiseisei    m�nm�nm�nm�n    poihtikopoihtikopoihtikopoihtiko…………, ¢¢¢¢gngngngnèèèèmonejmonejmonejmonej    d�d�d�d�    perperperperˆ ˆ ˆ ˆ ttttÕ Õ Õ Õ dddd…………kaionkaionkaionkaion    ttttÁÁÁÁjjjj    MoMoMoMoÚÚÚÚshjshjshjshj    kakakakaˆ ˆ ˆ ˆ ttttÕ Õ Õ Õ 
nnnnÒÒÒÒmimonmimonmimonmimon, bakcebakcebakcebakceÚÚÚÚontejontejontejontej    kakakakaˆ  ˆ  ˆ  ˆ  mmmm©©©©llonllonllonllon    totototoà à à à ddddššššontojontojontojontoj    kateckateckateckatecÒÒÒÒmmmmenoienoienoienoi Ø Ø Ø Øffff' ¹¹¹¹dondondondonÁÁÁÁjjjj, kerannkerannkerannkerannÚÚÚÚntejntejntejntej    
d�d�d�d�    qrqrqrqr»»»»noujnoujnoujnouj    tetetete Û Û Û Ûmnoijmnoijmnoijmnoij    kakakakaˆ ˆ ˆ ˆ papapapa…………wnajwnajwnajwnaj    diqurdiqurdiqurdiqur££££mboijmboijmboijmboij, kakakakaˆ ˆ ˆ ˆ aaaaÙÙÙÙlJdlJdlJdlJd…………ajajajaj    dddd¾ ¾ ¾ ¾ tatatata‹‹‹‹jjjj    kiqarJdkiqarJdkiqarJdkiqarJd…………aijaijaijaij    
mimomimomimomimoÚÚÚÚmenoimenoimenoimenoi, kakakakaˆ ˆ ˆ ˆ pppp££££ntantantanta    eeee„„„„jjjj    pppp££££ntantantanta    sunsunsunsun££££gontejgontejgontejgontej, mousikÁj ¥kontej Øp' ¢no…aj 
katayeudÒmenoi æj ÑrqÒthta m�n oÙk œcoi oÙd' ¹ntinoàn mousik», ¹donÍ d� tÍ toà 
ca…rontoj, e‡te belt…wn e‡te ce…rwn ¨n e‡h tij, kr…noito ÑrqÒtata. toiaàta d¾ 
poioàntej poi»mata, lÒgouj te ™pilšgontej toioÚtouj, to‹j pollo‹j ™nšqesan 
paranom…an e„j t¾n mousik¾n kaˆ tÒlman æj ƒkano‹j oâsin kr…nein· ÓÓÓÓqenqenqenqen    dddd¾ ¾ ¾ ¾ tttt¦ ¦ ¦ ¦ qqqqššššatraatraatraatra    
™™™™xxxx ¢ ¢ ¢ ¢ffffèèèènwnnwnnwnnwn    fwnfwnfwnfwn»»»»entententent' ™™™™ggggššššnontonontonontononto, ææææjjjj ™ ™ ™ ™pa�ontapa�ontapa�ontapa�onta ™ ™ ™ ™nnnn    momomomoÚÚÚÚsaijsaijsaijsaij    ttttÒ Ò Ò Ò tetetete    kalkalkalkalÕÕÕÕnnnn    kakakakaˆ ˆ ˆ ˆ mmmm»»»», kakakakaˆ ¢ˆ ¢ˆ ¢ˆ ¢ntntntntˆ ˆ ˆ ˆ 
¢¢¢¢ristokratristokratristokratristokrat…………ajajajaj ™ ™ ™ ™nnnn    aaaaÙÙÙÙttttÍ Í Í Í qeatrokratqeatrokratqeatrokratqeatrokrat…………aaaa    tijtijtijtij    ponhrponhrponhrponhr¦ ¦ ¦ ¦ ggggššššgonengonengonengonen.   
 
128 Νόµοι, 7.800c-e:  blasfhmo‹ p©san blasfhm…an, «r' oÙk, ¨n fa‹men, ¢qum…an kaˆ 
kak¾n Ôttan kaˆ mante…an patrˆ kaˆ to‹j ¥lloij ¨n o„ke…oij fqšggoito ™ntiqe…j; KL. 

T… m»n; AQ. 'En to…nun to‹j par' ¹m‹n tÒpoij toàt' ™stˆn ta‹j pÒlesi gignÒmenon æj 
œpoj e„pe‹n scedÕn Ñl…gou p£saij· dhmos…v g£r tina qus…an Ótan ¢rc» tij qÚsVdhmos…v g£r tina qus…an Ótan ¢rc» tij qÚsVdhmos…v g£r tina qus…an Ótan ¢rc» tij qÚsVdhmos…v g£r tina qus…an Ótan ¢rc» tij qÚsV, met¦ met¦ met¦ met¦ 
taàta corÕj oÙc eŒj ¢ll¦ plÁqoj corîn ¼keitaàta corÕj oÙc eŒj ¢ll¦ plÁqoj corîn ¼keitaàta corÕj oÙc eŒj ¢ll¦ plÁqoj corîn ¼keitaàta corÕj oÙc eŒj ¢ll¦ plÁqoj corîn ¼kei, kaˆ st£ntej oÙ  pkaˆ st£ntej oÙ  pkaˆ st£ntej oÙ  pkaˆ st£ntej oÙ  pÒrrw tîn bwmîn ¢ll¦ Òrrw tîn bwmîn ¢ll¦ Òrrw tîn bwmîn ¢ll¦ Òrrw tîn bwmîn ¢ll¦ 

parparparpar' aÙtoÝj ™n…oteaÙtoÝj ™n…oteaÙtoÝj ™n…oteaÙtoÝj ™n…ote, p©san blasfhm…an tîn ƒerîn katacšousinp©san blasfhm…an tîn ƒerîn katacšousinp©san blasfhm…an tîn ƒerîn katacšousinp©san blasfhm…an tîn ƒerîn katacšousin, ῥ»mas… te kaˆ »mas… te kaˆ »mas… te kaˆ »mas… te kaˆ ῥuqmo‹j uqmo‹j uqmo‹j uqmo‹j 

kaˆ gowdest£taij ¡rmon…aij sunte…nontej t¦j tîn ¢krowmšnwn yuc£jkaˆ gowdest£taij ¡rmon…aij sunte…nontej t¦j tîn ¢krowmšnwn yuc£jkaˆ gowdest£taij ¡rmon…aij sunte…nontej t¦j tîn ¢krowmšnwn yuc£jkaˆ gowdest£taij ¡rmon…aij sunte…nontej t¦j tîn ¢krowmšnwn yuc£j, kaˆ Öj ¨n kaˆ Öj ¨n kaˆ Öj ¨n kaˆ Öj ¨n 
dakràsai m£lista t¾n qÚsasan paracrÁma poi»sV pÒlindakràsai m£lista t¾n qÚsasan paracrÁma poi»sV pÒlindakràsai m£lista t¾n qÚsasan paracrÁma poi»sV pÒlindakràsai m£lista t¾n qÚsasan paracrÁma poi»sV pÒlin, oátoj t¦ nikht»ria fšreioátoj t¦ nikht»ria fšreioátoj t¦ nikht»ria fšreioátoj t¦ nikht»ria fšrei. 
toàton d¾ tÕn nÒmon «rtoàton d¾ tÕn nÒmon «rtoàton d¾ tÕn nÒmon «rtoàton d¾ tÕn nÒmon «r' oÙk ¢poyhfizÒmeqa;oÙk ¢poyhfizÒmeqa;oÙk ¢poyhfizÒmeqa;oÙk ¢poyhfizÒmeqa;...  
129 Fearn 2007: 201. 
130 Fearn 2007: 174-184. 
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τέλεια. Επηρεασµένοι από την κριτική του Πλάτωνα πολλοί σύγχρονοι 

µελετητές131 υποστηρίζουν ότι το διονυσιακό περιεχόµενο του διθυράµβου 

εξέπεσε µε την αύξηση της σηµασίας της οµάδας στην πόλη. Παρόλο που ο 

διθύραµβος είναι παραδοσιακά συνδεδεµένος µε τον ∆ιόνυσο, η απουσία και 

της ελάχιστης αναφοράς σε αυτόν σε ποιήµατα που συγκαταλέχθηκαν από τους 

Αλεξανδρινούς εκδότες στους διθυράµβους µάλλον οφείλεται στην 

αλληλεπίδραση ανάµεσα στις λατρείες και τα δόγµατα των διάφορων θεοτήτων, 

στους κοινούς τρόπους παράστασης (ο κύκλιος χορός ήταν ιδιαίτερα δηµοφιλής 

για την εκτέλεση λατρευτικών ασµάτων και πριν την Αθήνα του 5ου αι. π.Χ.) και 

στις εορτές και τη µυθολογία των διάφορων πόλεων-κρατών. Οι διθύραµβοι του 

Βακχυλίδη δεν είναι αιρετικοί, επειδή τους λείπει το διονυσιακό περιεχόµενο, 

ενώ στους διθυράµβους του Πινδάρου απαντά το διονυσιακό στοιχείο. Τα 

αποσπάσµατα που σώζονται από τον Ίβυκο132 και τον Σιµωνίδη του 

προηγούµενου αιώνα (6ος αι.π.Χ.) και θεωρήθηκαν διθύραµβοι δείχνουν προς 

µία παράδοση την οποία ακολουθούσε ο Βακχυλίδης παρά απέκκλινε από 

αυτήν. Και για την ποιήτρια Πράξιλλα του 5ου αι.π.Χ. ακούµε ότι έγραψε 

διθυράµβους στους οποίους οι Αλεξανδρινοί έδιναν µυθολογικούς τίτλους: 

fr.748: Ἀχιλλεύς, fr.747: Ἄδωνις. Για το πρώτο από αυτά τα αποσπάσµατα 

έχουµε την µαρτυρία του Ηφαιστίωνα (2ος αι.µ.Χ.), Ἐγχειρίδιον περὶ µέτρων, 

9.19-20: kaˆ par¦ Prax…llV ™n diqur£mboij ™n òdÍ ™pigrafomšnV 

'AcileÝj. Εποµένως, δε µπορεί να υποστηριχθεί ότι στους διθυράµβους του 

Βακχυλίδη αντικατοπτρίζεται η διολίσθηση του είδους. Βλέπουµε άλλωστε από 

άλλους κριτικούς της αρχαιότητας ότι ούτε η ανάπτυξη της Νέας Μουσικής 

γίνεται αντιληπτή από όλους ως ένδειξη παρακµής του πολιτισµού, της µουσικής 

και της χορείας. Ο επικούρειος θεωρητικός Φιλόδηµος133 συνέκρινε τον 

εκπρόσωπο της Νέας Μουσικής Φιλόξενο µε τον Πίνδαρο αναγνωρίζοντας ότι 

                                                 
131 Zimmermann 1992. 
132 Page 1962: Ίβυκος, fr.296, αφηγείται την συνάντηση του Μενελάου και της Ελένης στην Τροία., 
Σιµ.fr.539, αφηγείται µέρος της ιστορίας του Μέµνονα πιθανόν συµπεριλαµβανοµένης της αφήγησης του 
θανάτου του και της επακόλουθης ταφής του στην Συρία. Ξέρουµε επίσης ότι ο Σιµωνίδης είχε γράψει 
ένα ποίηµα µε τον τίτλο Ευρώπη, fr.562, το οποίο πρέπει να ήταν ένα αφηγηµατικό ποίηµα που από 
τους Αλεξανδρινούς εκδότες κατατάχθηκε ως διθύραµβος. 
133 Περί µουσικῆς 1.23. 
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παρόλες τις επιφαινόµενες διαφορές  υπάρχει οµοιότητα στο ύφος. Η σύγκριση 

του Φιλόδηµου βρίσκεται σε αντίθεση µε τις απόψεις του Αριστόξενου και των 

ἁρµονικών. Μία άλλη διάσταση της διαµάχης ανάµεσα στους αρµονικούς και 

τους εκτελεστές της Νέας Μουσικής δίνεται από τον πάπυρο Hibeh134. Σε 

απόσπασµα από ένα λόγο ο ανώνυµος συγγραφέας επιτίθεται στους κριτικούς 

της µουσικής της εποχής του, σε ανθρώπους όπως τον ∆άµωνα που είχε ισχυρή 

επίδραση στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη, γιατί, πρώτον, οι συγκεκριµένοι 

κριτικοί δεν έχουν πρακτική ειδίκευση στην µουσική, έτσι κατασκευάζουν 

θεωρίες χωρίς να διαθέτουν σε βάθος γνώση του θέµατος και γιατί, δεύτερον, οι 

ίδιες οι θεωρίες είναι κατασκευάσµατα του νου τους.  

Τελειώνοντας, δε µπορούµε ποτέ να περιµένουµε καθαρή αντιστοιχία 

ανάµεσα σε περιεχόµενο και είδος µε δεδοµένο ότι τα τελετουργικά στοιχεία 

αναµειγνύονταν, όπως και ο τρόπος παράστασης. Η καθαρότητα των ειδών και 

η αποκάθαρση του πολιτισµού είναι ιδεαλιστική σύλληψη που 

επαναυιοθετήθηκε από τον Λογγίνο135 και τον Nietzsche136. Οι διθύραµβοι του 

Βακχυλίδη αποτελούν ωδές που συντέθηκαν για διάφορες πόλεις και διάφορες 

εορτές. Το είδος των ποιηµάτων γίνεται περισσότερο αντιληπτό ως ο διάλογος 

ανάµεσα στις ιδέες και στο ταλέντο του συγκεκριµένου συγγραφέα από τη µία 

πλευρά και του κοινού του από την άλλη, αντί να υπαγορεύεται από τα 

κοινωνικά συµφραζόµενα ή προβληµατικά να εξισώνεται απλώς προς την 

παράσταση.  

Οι διθύραµβοι διαφοροποιούνται από τους επινίκους στο ζήτηµα της 

παράστασης, καθώς στην πρώτη περίπτωση η χορική κύκλια εκτέλεση είναι 

βεβαιωµένη, ενώ  στους επινίκους ο χορικός ή µονωδικός τρόπος εκτέλεσης δεν 

                                                 
134 West 1992b. 
135 Pickard 1947:  33.5.5-7. 
136 Kaufmann 1967 section 17: “If we have been right in assigning to music the power of reproducing 
myth from itself, we may similarly expect to find the spirit of science on the path where it inimically 
opposes this mythopoeic power of music. This takes place in the development of the New Attic 
Dithyramb, the music of which no longer expressed the inner essence, the will itself, but only rendered 
the phenomenon approximately, in an imitation by means of concepts; from which intrinsically degenerate 
music the genuinely musical natures turned away with the same repugnance they felt for the art-
destroying tendency of Socrates. The unerring instict of Aristophanes was surely right when it included 
Socrates himself, the tragedy of Euripides, and the music of the new Dithyrambic poets in the same 
feeling of hatred, recognizing in all three phenomena the signs of a degenerate culture”.  
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έχει µε βεβαιότητα αποδειχθεί. Επίσης οι διθύραµβοι εκτελούνταν στο πλαίσιο 

θρησκευτικών εκδηλώσεων, ενώ οι επίνικοι έστρεφαν πρώτα από όλα το βλέµµα 

στην ανθρώπινη αρετή που έφερνε τους θνητούς σε επαφή µε το θεϊκό στοιχείο. 

 

 

1. Η 17η ωδή. 

Οι τελευταίοι τρεις στίχοι του συγκεκριµένου ποιήµατος φανερώνουν ότι 

απευθυνόταν στον ∆ήλιο Απόλλωνα και ότι εκτελούνταν από ένα χορό Κηΐων 

νέων, στίχ.128-131: 

º…qeoi d' ™ggÚqen 

 nšoi pai£nixan ™rat´ Ñp…. 

D£lie, coro‹si Kh�wn 

 fršna „anqeˆj... 

Υπάρχει το ζήτηµα αν αυτή η ωδή είναι παιάνας ή διθύραµβος, καθώς 

εκτελούνταν διθύραµβοι στη µεγάλη γιορτή στην ∆ήλο, στα Απολλώνια ή στα 

∆ήλια/ ∆ηλιακά. Ο Οµηρικός Ύµνος στον Απόλλωνα την περιγράφει ως µία 

Ιωνική οικογενειακή εορτή, «όπου οι Ίωνες µε τους µακριούς χιτώνες 

συγκεντρώνονταν µε τα παιδιά τους και τις σεβαστές γυναίκες τους και 

διαγωνίζονταν στην  πυγµαχία, στο χορό και στο τραγούδι». Το πιο ξεχωριστό 

µέρος αυτής της γιορτής είναι ο χορός των ∆ήλιων παρθένων που υµνούν τον 

Απόλλωνα, την Λητώ και την Άρτεµη137. Στην ουσία, σύµφωνα µε τον 

Maehler138, ο χορός αυτός των ∆ηλιάδων παρθένων µιµούνταν µέσα από την 

παράσταση ένα µυθικό περιστατικό. Και στην παρούσα βακχυλίδεια ωδή 

έχουµε αναπαράσταση ενός µυθικού συµβάντος. Αν και η ωδή 

συµπεριλαµβάνεται στην έκδοση των διθυράµβων λόγω της έκτασης του 

µυθολογικού παραδείγµατος,  πρέπει να επρόκειτο για παιάνα, όχι µόνο επειδή 

υπάρχει αποστροφή στον Απόλλωνα στο τέλος του ποιήµατος, αλλά και µε την 

προοπτική των στίχων 124-129: 

d' ¢mfˆ gu…oij qeîn dîr', ¢glaÒ- 

                                                 
137 Ύµνος στον Απόλλωνα, στίχ.146-164. 
138 Maehler 2004: 173. 
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qrono… te koàrai sÝn eÙ- 

qum…v neokt…tJ 

 çlÒluxan, œ- 

klagen d� pÒntoj· º…qeoi d' ™ggÚqen 

 nšoi pai£nixan ™rat´ Ñp…. 

Στους στίχους αυτούς περιγράφεται πως οι Αθηναίοι νέοι και νέες υποδέχονται 

τον Θησέα πίσω στο πλοίο από τα βάθη της θάλασσας: οι κόρες µε µεγάλες 

ιερές κραυγές (ὀλολυγὴ), ενώ οι νέοι µε το ιερό τραγούδι του παιάνα. Στο τέλος 

της ωδής ο χορός του Βακχυλίδη σχεδόν υιοθετεί την persona των Αθηναίων 

νέων. 

Γιατί όµως ενώ η ωδή είναι παιάνας, συµπεριελήφθη στο βιβλίο των 

διθυράµβων; Ένα απόσπασµα από τα αλεξανδρινά σχόλια πάνω σε µια άλλη 

ωδή του Βακχυλίδη (23η) λέει ότι ο Καλλίµαχος την κατέταξε ως παιάνα, ενώ ο 

Αρίσταρχος τη θεώρησε διθύραµβο, επειδή περιείχε την ιστορία της 

Κασσάνδρας και έτσι έδωσε στο ποίηµα τον τίτλο Κασσάνδρα139. Ο συντάκτης 

των σχολίων φαίνεται να συµφωνεί µε τον Αρίσταρχο και το κριτήριο κατάταξης 

του ποιήµατος, ενώ από την  άλλη επικρίνει τον Καλλίµαχο επειδή δεν κατάφερε 

να καταλάβει ότι το χαρακτηριστικό του διθυράµβου είναι η µυθολογική 

αφήγηση. Η  διαφωνία αποκαλύπτει ότι οι παιάνες και οι διθύραµβοι του 

Βακχυλίδη έµοιαζαν τόσο που δηµιουργούνταν αµφιβολίες για το είδος του 

ποιήµατος. Εφόσον η 17η ωδή συνιστά κατά το κύριο µέρος της µία µυθολογική 

αφήγηση, συµπεριελήφθη από κάποιον στους διθυράµβους.  Την άποψη ότι 

πρόκειται για παιάνα συµµερίζονται οι Jebb140,  Burnett141, Jurenka142, 

Merkelbach143, ενώ ο Pickard-Cambridge πιστεύει ότι µάλλον πρόκειται για 

διθύραµβο, καθώς «το ρήµα παιάνιξαν του στίχου 128 είναι µέρος της µυθικής 

αφήγησης και δε µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι το είδος του ποιήµατος που 

περιλαµβάνει τη µυθολογική αφήγηση µε το συγκεκριµένο ρήµα είναι παιάνας. 

Η επίκληση στον Απόλλωνα στους τρεις τελευταίους στίχους είναι µία 

                                                 
139 P.Oxy. 2368 col.i 9-13. 
140 Jebb ανατύπ.1967: 390. 
141 Burnett 1985: 15. 
142 Jurenka 1899: 216ff. 
143 Merkelbach 1973: 45ff. 
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προσευχή για την κατάκτηση της νίκης προς τον ∆ήλιο θεό, όπου κατά πάσα 

πιθανότητα εκτελέστηκε η ωδή- και ο Απόλλωνας ήταν συνήθως ο θεός στον 

οποίο οι ποιητές προσεύχονταν για να κατακτήσουν την νίκη. Στην ∆ήλο 

άδονταν όχι µόνο παιάνες, αλλά και διθύραµβοι από χορούς που στέλνονταν 

από άλλες πόλεις» 144. 

Η α’ στροφή ξεκινά κατευθείαν µε τη µυθολογική αφήγηση. Ο Θησέας µαζί 

µε δεκατέσσερις Ίωνες νέους και νέες βρίσκεται εν πλω για την Κρήτη, για να 

πληρώσουν τον βαρύ περιοδικό φόρο στον Μίνωα που όριζε την κλήρωση επτά 

Αθηναίων κοριτσιών και επτά αγοριών ως βορά του Μινώταυρου στο λαβύρινθο 

της Κνωσσού. Το επίθετο ἀγλαός περιγράφει την εξωτερική εµφάνιση και τη 

χάρη που αποπνέουν οι δεκατέσσερις νέοι. Το ίδιο επίθετο συχνά επιλέγεται 

για να προσδιορίσει χορούς θνητών και θεών145. Προϊδεαζόµαστε εποµένως για 

τον πανηγυρικό, χορικό εορτασµό των Αθηναίων νέων, καθώς υποδέχονται τον 

Θησέα από τη θάλασσα πίσω στο πλοίο, στίχ.124-129.  

Ο χώρος της παράστασης µένει αδιευκρίνιστος µέχρι το τέλος της ωδής. Ο 

µυθικός όµως χώρος είναι το Κρητικό πέλαγος και πιο συγκεκριµένα το πλοίο 

που οδηγεί τον Θησέα και τους νέους ως θηράµατα στον Μινώταυρο. Η 

παράσταση γίνεται στην ∆ήλο, ενώ ο παιάνας των νέων και νεανίδων 

τραγουδιέται µεσοπέλαγα. Ενδεχοµένως να υπάρχει µία κάποια συµπλοκή των 

δύο χώρων και χρόνων η οποία δε δηλώνεται ρητά.  Ο χρόνος της µυθολογικής 

αφήγησης είναι παρελθοντικός (στίχ.4: τάµνε{ν}, στίχ.6: πίτνον, στίχ.8: κνίσεν, 

στίχ.12: θίγεν, στίχ.14: βόασε) και µόνο στο τέλος της ωδής επιστρέφουµε στο 

hic et nunc της παράστασης του παιάνα, στίχ.130-132:  

∆άλιε, χοροῖσιν Κηΐων 

 φρένα ἰανθεὶς 

 ὄπαζε θεόποµπον ἐσθλῶν τύχαν. 

                                                 
144 Pickard-Cambridge 1927: 40-41. 
145 Πίνδαρος, 3ος Ολυµπιόνικος, στίχ.4-6, 13.96, 14.13-15, 1ος Πυθιόνικος, στίχ.1-3, 1ος Ισθµιόνικος, 
στίχ.64-65, fr.30.6-7, fr.199.3, fr.333a10-14, Βακχυλίδης, 17η ωδή, στίχ.103-104, 17η ωδή, στίχ.125-127.  
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Η µυθολογική αφήγηση βρίσκεται σε γ’ πρόσωπο, εκτός από τα σηµεία όπου 

έχουµε διάλογο ανάµεσα στους µυθικούς πρωταγωνιστές. Μόνο στο τέλος της 

ωδής υπάρχει δευτεροπρόσωπη αποστροφή του χορού στον ∆ήλιο Απόλλωνα.   

Ο διάλογος-αγών ανάµεσα στον Θησέα και τον Μίνωα που εκτείνεται από το 

στίχο 20 έως 66 δίνει δραµατικό χαρακτήρα στον παιάνα. Η µυθολογική σκηνή 

που αναβιώνεται αποκτά ενάργεια και µεταφέρεται στο παρόν της εκτέλεσης της 

ωδής. Αν και είναι γιος του ∆ία ο Μίνωας, ελέγχεται από τον Θησέα για 

ανεπίτρεπτη, ανόσια συµπεριφορά απέναντι στην Ερίβοια, συµπεριφορά 

δηλαδή ανάρµοστη και κατά τον θεϊκό και κατά τον ανθρώπινο νόµο, στίχ.20-23. 

Ο Θησέας αποδέχεται και τηρεί την θεϊκή και ανθρώπινη δικαιοσύνη, σε 

αντίθεση προς τον Μίνωα, στίχ.24-29. Η σύγκρουση ανάµεσα στον Θησέα και 

τον Μίνωα, όπως αυτή στην αρχή τουλάχιστον διαγράφεται, είναι στην ουσία 

µία σύγκρουση ανάµεσα στον πολιτισµό και το ανθρώπινο µέτρο που 

εκπροσωπεί ο πρώτος και στην αλαζονεία και βαρβαρότητα που 

αντιπροσωπεύει ο Μίνωας. Η θεµατική αυτή του παιάνα είναι κατάλληλη για µία 

λατρευτική εκδήλωση της κοινότητας, η οποία εκδήλωση είναι απόδειξη 

πολιτισµού.  

Στους στίχους 36-38 έχουµε αναφορά στην θεϊκή χορεία των Νηρηΐδων, οι 

οποίες έδωσαν ως γαµήλιο δώρο στην Αίθρα, τη µητέρα του Θησέα, ένα χρυσό 

κάλυµµα, crÚseÒn/ tš oƒ dÒsan „Òplokoi k£/lumma Nhrh�dej. Την ίδια 

χορεία θα συναντήσει και ο Θησέας στο βυθό της θάλασσας όπου θα κατεβεί 

ανταποκρινόµενος στην πρόκληση του Μίνωα. Αφού επισηµάνει ο Θησέας την 

θεϊκή καταγωγή του προειδοποιεί τον Μίνωα να θέσει τέρµα στην υβριστική 

συµπεριφορά του, στίχ.39-46. O Θησέας προασπίζεται την κοινότητά του 

απέναντι στην ύβρη του Μίνωα και είναι διατεθειµένος να παλέψει µαζί του και 

να πεθάνει, ώστε να µην πάθουν κακό οι νέοι συµπολίτες του. Η αυτοθυσία του 

Θησέα ταιριάζει µε την εικόνα του ήρωα ως οργανωτή  του συνοικισµού των 

δήµων της Αθήνας  και επιβεβαιώνει την πολιτική του συνείδηση146.  

                                                 
146 Πλούταρχος, Θησεὺς, 24.1.1-25.3.8.  
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Ο ποιητής δίνει το λόγο και στον Θησέα και στον Μίνωα προβλέποντας 

σχεδόν ίσους στίχους και για τους δύο. Ο Θησέας χρησιµοποιεί τη θεϊκή του 

καταγωγή για να προστατεύσει τους συµπολίτες του, ενώ αντίθετα ο Μίνωας  

εκµεταλλεύεται την θεϊκή του προέλευση και δρα εκφοβιστικά, απειλητικά και 

βάρβαρα για τους άλλους ανθρώπους. ∆εν αναγνωρίζει την ύβρη του και δεν 

απαντά στην προειδοποίηση του Θησέα, αλλά στρέφεται στον πατέρα του, τον 

∆ία, και του ζητά να επιβεβαιώσει την θεϊκή του προέλευση µε τον κεραυνό. 

Αµφισβητεί την καταγωγή του Θησέα από τον Ποσειδώνα και τον προκαλεί να 

την αποδείξει επιστρέφοντας το δαχτυλίδι του Μίνωα από τα βάθη της 

θάλασσας, στίχ.52-66.   

Από το στίχο 81 το λόγο αναλαµβάνει πάλι ο παντεπόπτης αφηγητής που 

γνωρίζει την έκβαση των γεγονότων που αφηγείται. Η γαλήνη του Θησέα πρέπει 

να προέρχεται από την εµπιστοσύνη και στον εαυτό του ως άνθρωπο, αλλά και 

στο θεό πατέρα του, στίχ.33-38 και 45-46: πρόσθε χειρῶν βίαν/ δε[ί]ξοµεν. Το 

ήθος του Θησέα ακόµα και αυτήν την ύστατη στιγµή διαγράφεται εντελώς 

διαφορετικό από αυτό του άγριου και αλαζόνα Μίνωα, στίχ.20-23, 39-41, 50. Η 

ηρεµία του Θησέα ενδεχοµένως να προέρχεται από τη σοφία για την ανθρώπινη 

ζωή, στίχ.24-27, 46, που αντιπαραβάλλεται προς τη γνώση του ποιητή για την 

εξέλιξη του µύθου, στίχ.89: Mo‹ra d' ˜tšran ™pÒrsun' ÐdÒn, ενώ από τον 

Μίνωα λείπει εντελώς αυτή η γνώση και η κατανόηση του απρόβλεπτου της 

ανθρώπινης ζωής. Οι Αθηναίοι νέοι απελπίζονται τη στιγµή που ο ήρωας 

χάνεται στο πέλαγος, καθώς είναι διαφορετικοί και εκείνοι στο ήθος από τον 

Θησέα. Αν και είναι δεκατέσσερις, αισθάνονται αβοήθητοι χωρίς εκείνον, 

στίχ.92-96: 

tršssan d' 'Aqana…wn 

 ºϊqšwn gšnoj, ™peˆ 

 ¼rwj qÒren pÒntonde, ka- 

t¦ leir…wn t' Ñmm£twn d£- 

kru cšon, bare‹an ™pidšgmenoi ¢n£gkan. 
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Ωστόσο, το ακροατήριο του παιάνα δε συµµερίζεται το φόβο και την αγωνία των 

Αθηναίων νέων, γιατί γνωρίζει ότι είναι διαφορετικά τα σχέδια της µοίρας για 

τον Θησέα, στίχ.89.  

Και πράγµατι συντελείται ένα ακόµη θαύµα. Τον Θησέα µεταφέρουν 

δελφίνια στο σπίτι του πατέρα του, όπου τον υποδέχεται η θεϊκή χορεία των 

Νηρηίδων και η γυναίκα του πατέρα του, Αµφιτρίτη. Ο µυθικός χώρος είναι 

τώρα το παλάτι του Ποσειδώνα στα βάθη της θάλασσας, όπου η λάµψη που 

κυριαρχεί είναι ισάξια και εντονότερη ίσως της αστραπής του ∆ία, στίχ.101-111:  

TÒqi klut¦j „dën 

 œdeise Nhršoj Ñl- 

b…ou kÒraj· ¢pÕ g¦r ¢gla- 

în l£mpe gu…wn sšlaj 

 ïte purÒj, ¢mfˆ ca…taij 

 d� cruseÒplokoi 

 d…nhnto tain…ai· corù d' œter- 

pon kšar Øgro‹sin pos…n. 

 E�dšn te patrÕj ¥locon f…lan 

 semn¦n boîpin ™rato‹- 

sin 'Amfitr…tan dÒmoij· 

Η υποδοχή του Θησέα από τις Νηρηίδες και την Αµφιτρίτη και ο χορός που 

είχαν στήσει ενισχύει την εικόνα του Θησέα ως πολιτισµένου ανδρός και 

αντικατοπτρίζει την οργάνωση και την ευηµερία που επέφερε στην Αθήνα, όπως 

και την καθιέρωση εορτών. Αυτό το λαµπερό πανηγυρικό περιβάλλον αντιτίθεται 

προς τον πολεµοχαρή, αυταρχικό, βίαιο, ηµιβάρβαρο χαρακτήρα του Μίνωα. Οι 

θεϊκές γυναικείες µορφές που υποδέχονται τον Θησέα ανακαλούν την 

ευδαιµονία και την ευφρόσυνη διάθεση, που ταιριάζει και στο κλίµα 

πραγµατικής εκτέλεσης του παιάνα. Η Αµφιτρίτη µέσα σε λαµπρή ατµόσφαιρα 

περιβάλλει τον Θησέα µε προρφυρό χιτώνα και τον στεφανώνει µε 

τριαντάφυλλα, στίχ.112-116: 

¤ nin ¢mfšbalen ¢ϊÒna porfuršan, 

kÒmais… t' ™pšqhken oÜlaij 

 ¢memfša plÒkon, 
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tÒn potš oƒ ™n g£mJ 

  dîke dÒlioj 'Afrod…ta ῥÒdoij ™remnÒn. 

Ο Θησέας που βαπτίζεται µέσα στην ειρηνική ατµόσφαιρα µε τους χορούς 

φαίνεται να είναι το ανάλογο του θεού Απόλλωνα που τέρπεται µε τη χορική 

παράσταση του παιάνα από τους νέους της Κέας, στίχ.130-132: 

D£lie, coro‹si Kh�wn 

 fršna „anqeˆj 

 Ôpaze qeÒpompon ™sqlîn tÚcan. 

Η µυθική χορική παράσταση των Νηρηίδων στα δώµατα του Ποσειδώνα 

συνεχίζεται πάνω στο πλοίο που ταξίδευε προς την Κρήτη, στίχ.124-129: 

¢glaÒ- 

qrono… te koàrai sÝn eÙ- 

qum…v neokt…tJ 

 çlÒluxan, œ- 

klagen d� pÒntoj· º…qeoi d' ™ggÚqen 

nšoi pai£nixan ™rat´ Ñp…, 

και µέσα από τις ιερές κραυγές των Αθηναίων νέων γίνεται η µετάβαση στο 

παρόν της εκτέλεσης του παιάνα.  

Ανακεφαλαιώνοντας, θα µπορούσαµε να πούµε ότι διαπιστώνονται τρία 

επίπεδα χορικής παράστασης. Στο α’ επίπεδο έχουµε τον υποθαλάσσιο χορό 

των Νηρηΐδων που υποδέχεται και στεφανώνει τον Θησέα, στο δεύτερο επίπεδο 

πάνω στο κατάστρωµα του πλοίου οι Αθηναίοι νέοι και νέες συνεχίζοντας το 

χορό των Νηρηΐδων επιφυλάσσουν θριαµβική, θεϊκή υποδοχή στον Θησέα, ενώ 

στο τρίτο πια επίπεδο ο χορός των Κηΐων γιορτάζει προς τιµήν του ∆ήλιου 

Απόλλωνα υιοθετώντας το µυθικό προσωπείο των Αθηναίων νέων. Η λάµψη και 

η ευφρόσυνη διάθεση των Νηρηΐδων, στίχ.103-105: 

ἀπὸ γὰρ ἀγλα- 

ῶν λάµπε γυίων σέλας 

ὧτε πυρός, 

στίχ.107-108:  

χορῶι δ’ ἔτερ- 
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πον κέαρ ὑγροῖσιν ποσσίν, 

αντανακλά στις Αθηναίες παρθένους, στίχ.124-126: 

ἀγλαό- 

θρονοί τε κοῦραι σὺν εὐ- 

θυµίαι νεοκτίτωι. 

Η ευδαιµονία από αντικείµενο της αφήγησης αγγίζει το παρόν της παράστασης: 

χορῶι δ’ ἔτερ/πον κέαρ ὑγροῖσιν ποσσίν → ἀγλαό/θρονοί τε κοῦραι σὺν 

εὐ/θυµίαι νεοκτίτωι/ ὠλόλυξαν, ἔ/κλαγεν δὲ πόντος. ἠΐθεοι δ’ ἐγγύθεν/ νέοι 

παιάνιξαν ἐρατᾶι ὀπί. → ∆άλιε, χοροῖσι Κηΐων/ φρένα ἰανθείς. Παρατηρούµε 

ότι ο Θησέας γιορτάζεται µε εορτασµούς µε τους οποίους τιµάται ο θεός 

Απόλλωνας. Η χορεία των Κηΐων ανδρών ανακαλεί το µυθικό χορό των νέων 

Αθηναίων, αλλά και τη χορεία των Νηρηΐδων. Αν και στην επινίκια ποίηση, δεν 

είναι άµεσος ο συσχετισµός ανάµεσα στον πραγµατικό χορό και στη µυθική 

χορεία και µάλιστα απουσιάζουν οι ξεκάθαρες αναφορές στο χορό που εκτελεί 

(αν τον εκτελεί χορός) τον επίνικο, επειδή ωστόσο κι εκεί υπάρχει ανάκληση 

µυθικών χορών θα µπορούσαµε να πούµε ότι η ανάµνηση κάποιας µυθικής 

χορείας στους επινίκους είναι πιθανόν δείκτης χορικής παράστασής τους και ότι 

τελικά η απουσία αναφοράς της λέξης χορός στους επινίκους ενδεχοµένως να 

οφείλεται στο γεγονός ότι ο όρος είχε θρησκευτικές, τελετουργικές 

συνδηλώσεις147. 

Ένας παιάνας µε κεντρικό θέµα τον Θησέα ενδείκνυτο για παράσταση στην 

∆ήλο, καθώς ο Θησέας επιστρέφοντας από την Κρήτη σταµάτησε στο 

συγκεκριµένο νησί και ο ήρωας συνδεόταν µε την τοπική λατρεία. Αφού 

σκότωσε τον Μινώταυρο στην Κρήτη, ο Θησέας αναχώρησε µε τους συµπολίτες 

του για την Αθήνα. Μαζί µε τους συντρόφους του άραξαν στην ∆ήλο, όπως 

παραδίδεται από τον Πλούταρχο και επιβεβαιώνεται από τον αµφορέα Franҫois 

των Κλειτία και Εργότιµου. Ο Θησέας κιθαρωδός είναι αρχηγός, ενώ οι νέοι και 

οι νέες τον ακολουθούν σε ζευγάρια. Ανάµεσά τους ξεχωρίζει η Ερίβοια. Τότε 

χόρεψαν, προς τιµήν του Απόλλωνα, ένα χορό που είναι γνωστός στην ∆ηλιακή 
                                                 
147 Bremer 1990: 55. 
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παράδοση ως γέρανος, που αποτελούνταν από κινήσεις οι οποίες θύµιζαν το 

ξετύλιγµα του µίτου στο λαβύρινθο της Κνωσσού. Αυτός ο χορός λεγόταν ότι 

διεξήχθη στον αρχαίο βωµό του Απόλλωνα, ο οποίος βρισκόταν κοντά στη 

φοινικιά όπου τον γέννησε η Λητώ148.  

Η ωδή ωστόσο, σύµφωνα µε τον Fearn, έχει και πολιτικές προεκτάσεις. Ο 

µύθος του Θησέα και των Ιώνων νέων που παραστάθηκε σε εορτή στην ∆ήλο 

φανερώνει ενδεχοµένως την επεκτεινόµενη επιρροή των Αθηναίων στα νησιά 

του Αιγαίου και ίσως αποτελεί µία έκφραση της επεκτατικής πολιτικής τους149. Η 

σύνδεση του Θησέα µε την ∆ήλο στο πλαίσιο του παιάνα έχει να κάνει µε την 

ίδρυση της ∆ηλιακής συµµαχίας και την προπαγάνδα υπέρ αυτής. Ο θρίαµβος 

άλλωστε του Αθηναίου Θησέα πάνω στον θαλασσοκράτορα Μίνωα θα 

µπορούσε να συµβολίζει την κυριαρχία της Αθήνας στο Αιγαίο. Και στον  5ο 

παιάνα του Πινδάρου, που είναι αθηναϊκή ωδή, η ∆ήλος και η Εύβοια 

παρουσιάζονται ως αποικίες της Αθήνας µέσα από την επίκληση στο 

µυθολογικό δόγµα της ∆ήλου, στίχ.35-42. Η στρατηγική της ίδρυσης αποικιών 

στην Εύβοια, τις Κυκλάδες και την ∆ήλο περιγράφει τα πρώτα στάδια 

δηµιουργίας της Αθηναϊκής ηγεµονίας κατά τις αρχές του 5ου αι. π.Χ. Η 

πολιτιστική προπαγάνδα των Αθηνών προκειµένου να αυξηθεί η επιρροή της 

στα νησιά του Αιγαίου αποτυπώνεται και στον Παυσανία150 όπου γίνεται 

αναφορά σ’ ένα ιερό προς τιµήν της Αθηνάς, του Απόλλωνα, της Άρτεµης και 

της Λητούς στο ακρωτήριο Ζωστήρ, νότια των Αθηνών, όπου σύµφωνα µε το 

µύθο η Λητώ χαλάρωσε τη ζώνη της προκειµένου να γεννήσει λίγο αργότερα 

στην ∆ήλο τον Απόλλωνα και την Άρτεµη. Το συγκεκριµένο ιερό χρονολογείται 

στα τέλη του 6ου αι.π.Χ. Τα παραπάνω παραδείγµατα παρέχουν αιτιολογικές- 

µυθολογικές συνδέσεις ανάµεσα στην Αθήνα και στην ∆ήλο, για να 

επιβεβαιώσουν τις διεκδικήσεις των Αθηναίων στην ∆ήλο. Έναν ανάλογο 

συσχετισµό ανάµεσα στην Αθήνα και στο δόγµα της ∆ήλου προσφέρει και ο 

υπό εξέταση παιάνας του Βακχυλίδη. Η Αθηναϊκή θεωρική δραστηριότητα στην 

∆ήλο συνδέεται µε την άσκηση δύναµης από την πλευρά της Αθήνας µέσω της 
                                                 
148 Πλούταρχος, Θησεὺς 21.  
149 Fearn 2007: 242-256. 
150 Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις  1.31.1.   
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∆ηλιακής Αµφικτυονίας. Στον Φαίδωνα151 του Πλάτωνα γίνεται λόγος για τις 

τακτικές Αθηναϊκές θεωρίες στην ∆ήλο κατά τα τέλη του 5ου και τον 4ο αι.π.Χ., οι 

οποίες αναβιώνουν  το  µύθο που παριστάνεται στη βακχυλίδεια ωδή152. 

Αξίζει να παρατηρηθεί επίσης ότι η ωδή εκτελείται από Κείους και όχι από 

Αθηναίους, αν και ο µύθος του ποιήµατος αναφέρεται στην Αθήνα. Ο Fearn 

ερµηνεύει την παράσταση του παιάνα από Κείους ως παραχώρηση των 

χορικών παραστάσεων των Αθηναϊκών θεωριών στην ∆ήλο σε συµµάχους των 

Αθηναίων, όπως ήταν οι Κείοι. Υπάρχουν αρκετά χωρία που αποκαλύπτουν την 

εκτέλεση τραγουδιών προς τον Απόλλωνα από χορούς Κείων. Ο 4ος παιάνας του 

Πινδάρου περιλαµβάνει αναφορές στην Άρτεµη, στην ∆ήλο και στην πόλη της 

Κέας, Καρθαία, όπως και την φόρµουλα ἰήϊε Παιάν. Η συγκεκριµένη ωδή θα 

µπορούσε να είχε εκτελεστεί στην ∆ήλο, αλλά και στην Κέα. Έχουν βρεθεί 

τουλάχιστον δύο χορηγικές επιγραφές στην Κέα που µνηµονεύουν νίκες σε 

µουσικούς διαγωνισµούς προς τιµήν του Απόλλωνα στην Καρθαία, όπου ήταν 

το κέντρο λατρείας του Απόλλωνα στην Κέα. Η µία από τις χορηγικές αυτές 

επιγραφές αναφέρει ως τόπο νίκης την ∆ήλο.  Η Κέα είχε πολύ µεγάλη χορική 

παράδοση από τα αρχαϊκά τουλάχιστον χρόνια. Φαίνεται πιθανό η Αθήνα να 

ήθελε να εκµεταλλευτεί αυτόν το χορικό πολιτισµό για δικούς της σκοπούς. 

Υπάρχουν ιστορικά στοιχεία που µαρτυρούν µακροχρόνιους δεσµούς 

ανάµεσα στην Κέα και στην Αθήνα. Η πρωιµότερη µαρτυρία για την Κέα ως 

σύµµαχο των Αθηναίων και µέλος της ∆ηλιακής συµµαχίας προέρχεται από τον 

κατάλογο των φόρων του 451/450 π.Χ., όπου αναγράφεται ότι η πόλις 

Κορησσός πλήρωνε µεγαλύτερη εισφορά από τις άλλες πόλεις της Κέας. Από 

ένα χωρίο στον Ηρόδοτο153 µαθαίνουµε ότι οι Κείοι που είχαν στείλει πλοία 

στην Σαλαµίνα ήταν Ίωνες στην γενιά. Στον βακχυλίδειο παιάνα, όπως έχουµε 

δει παραπάνω, οι Κείοι χορευτές υιοθετούν την ταυτότητα των Αθηναίων νέων 

του µύθου. Οι Αθηναίοι επιβάλλουν την ταυτότητά τους στον χορό των Κηΐων. 

Σε µία επιγραφή154 του πρώιµου 4ου αιώνα π.Χ. γίνεται λόγος για τον διοικητικό 

                                                 
151 Φαίδων 58a-b. 
152 Fearn 2007: 242-256. 
153 Ιστορίες  8.46.9-10. 
154 Rhodes-Osborne 2003: no.28 fr.a. 
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ρόλο της Αθήνας στην ∆ηλιακή Αµφικτυονία. Στην επιγραφή αυτή αναφέρεται 

ότι ως βραβείο σε µουσικό αγώνα δόθηκαν στους νικητές τρίποδες, βραβείο το 

οποίο αποδιδόταν στους κύκλιους χορούς στην Αθήνα κατά τα Μεγάλα 

∆ιονύσια και τα Θαργήλια155. 

Η Αθηναϊκή επιρροή και κυριαρχία στην ∆ήλο, αλλά και στην Κέα 

αποκαλύπτεται και από άλλα σηµεία της βακχυλίδειας ωδής. Ο Fearn 

υποστηρίζει ότι ο γέρανος που είναι ο χορός που καθιερώθηκε από τον Θησέα 

στην ∆ήλο προς τιµήν του Απόλλωνα ύστερα από τη σωτηρία του πρώτου από 

τον Μινώταυρο µπορούσε να εκτελεστεί από έναν κύκλιο χορό, που ήταν ο 

επικρατέστερος στις Αθηναϊκές γιορτές κατά τον 5ο αιώνα π.Χ. Το ότι ο γέρανος 

ήταν κυκλικός χορός πιστοποιείται από µεταγενέστερες πηγές όπως το Λεξικό 

του Ησύχιου και από τον Ύµνο προς την ∆ήλο του Καλλίµαχου, στίχ.310-315. 

Η Αθήνα φαίνεται να εκµεταλλεύεται τους χορούς των Κηΐων στις ∆ηλιακές 

εκδηλώσεις, οι οποίοι θα εκτελούσαν τον γέρανο εναρµονιζόµενοι προς την 

τοπική µυθολογία και µέσα από την πολιτισµική προπαγάνδα να εξοικειώνει 

τους Κείους χορευτές µε την πρακτική των κύκλιων χορών. Η Αθήνα φαίνεται να 

είχε µεγάλη επιρροή στη διαµόρφωση της χορηγικής βάσης των ∆ηλιακών 

εορτών στον όψιµο 5ο αιώνα156. Άλλωστε το ότι ένας χορός Κηΐων χορεύει έναν 

καθαρά Αθηναϊκό µύθο µπορεί να σηµαίνει ότι ο Αθηναϊκός µύθος αποτελεί 

εγγύηση της Κείας χορείας. Ο Βακχυλίδης µέσα από τη 17η ωδή προσφέρει ένα 

εκλεπτυσµένο, έµµεσο παράδειγµα των ιµπεριαλιστικών προθέσεων των 

Αθηναίων, σύµφωνα µε το οποίο η Αθήνα ως µητρόπολη των Ιώνων προσφέρει 

µυθολογική συµβολική και χορική υποστήριξη στις νησιώτικες αποικίες της. 

Ολοκληρώνοντας, η 17η ωδή παρέχει αρκετές ενδείξεις για τον τόπο της 

πρώτης παράστασής της, ενώ η αναγωγή του χορού των Κηΐων νέων σε δύο 

µυθικούς χορούς µας δείχνει ότι σ’ ένα αδιαµφισβήτητα χορικό είδος ο 

συµφυρµός των πραγµατικών παραστάσεων µε µυθικές είναι συνήθης. 

 

                                                 
155 Fearn 2007: 242-256. 
156 Θουκυδίδης Ιστορίες 3.104. 
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Εικόνα 3. Ο χορός γέρανος. 

  

2. Η 16η ωδή. 

Η ωδή συνιστά διθύραµβο προς τιµήν του ∆ιονύσου, εφόσον ο Απόλλωνας 

κατά τους χειµερινούς µήνες εγκατέλειπε τους ∆ελφούς και µετέβαινε στον 

Έβρο. Η λατρεία του Απόλλωνα στους ∆ελφούς αντικαθίστατο από εκείνη του 

∆ιονύσου για το διάστηµα που ο Πύθιος Απόλλωνας απουσίαζε157. Κατά την 

ίδια περίοδο δεν ακούγονταν πια παιάνες, αλλά διθύραµβοι προς τον ∆ιόνυσο, 

στίχ.5-12: 

]eitij ™p' ¢nqemÒenti “EbrJ 

 ¢]g£lletai À dolicaÚceni kÚ[knJ 

 ]deϊan fršna terpÒmenoj  

  ]d' †kV paihÒnwn 

 ¥nqea pedoicne‹n, 

PÚqi' ”Apollon, 

tÒsa coroˆ Delfîn 

 sÕn kel£dhsan par' ¢gaklša naÒn. 

Η αναφορά στον Απόλλωνα που αναχωρεί για τη χώρα των Υπερβορείων 

απαντά και σ’ έναν ύµνο του Αλκαίου, το περιεχόµενο του οποίου σώζεται σ’ 

ένα λόγο του ρητοροδιδάσκαλου Ιµέριου158 (4ος αι.µ.Χ.).  Το ότι ως πιθανότατος 

χώρος της παράστασης προβλέπεται η Πυθώνα, µπορούµε να το διακρίνουµε 

από τους στίχους 8-13. Στους συγκεκριµένους στίχους γίνεται επίκληση στον 

Πύθιο Απόλλωνα, ο οποίος θα επιστρέψει αναζητώντας τους παιάνες που οι 

∆ελφικοί χοροί τραγουδούν κοντά στο ναό του. Μέχρι τότε όµως θα ακουστεί 

στους ∆ελφούς ο διθύραµβος που έχει ως θέµα του τη ρήξη ανάµεσα στον 

Ηρακλή και στην ∆ηιάνειρα και τη φρικτή, µοιραία παγίδα που του ετοιµάζει η 

                                                 
157 Πλούταρχος  Περὶ τοῦ Ει  τοῦ ἐν ∆ελφοῖς, 389c3-c6.  
158 Λόγοι 48.113-48.131.  
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τελευταία από τη ζήλια της προς την Ιόλη. Ο Jebb159 εξηγεί ότι η συγκεκριµένη 

µυθολογική αφήγηση που παρουσιάζει τόσο έντονο πάθος είναι κατάλληλη για 

έναν διθύραµβο, αλλά δε θα άρµοζε σ’ έναν παιάνα. Αυτό δεν ισχύει, σύµφωνα 

µε τον Fearn160, γιατί και ο 5ος επίνικος του Βακχυλίδη έχει ως θεµατικό πυρήνα 

την καταστροφή του Ηρακλή από την ∆ηϊάνειρα, αλλά δε µπορούµε να πούµε 

ότι έχει συντεθεί για παράσταση σε κάποια διονυσιακή εορτή. 

Ο διθύραµβος δεν ξεκινά κατευθείαν µε τη µυθική εξιστόρηση, αλλά 

προηγούνται λίγα λόγια του ποιητή για τη σχέση του µε την Μούσα, στίχ.1-4:  

...]iou . io...™peˆ 

 Ðlk]£d' œpemyen ™moˆ crusšan 

 Pier]…aqen ™[äq]ronoj [O]Ùran…a, 

poluf]£twn gšmousan Ûmnwn, 

πληροφορίες για το είδος της ωδής και την περίοδο εκτέλεσής της. Βλέπουµε ότι 

σ’ ένα είδος που είναι χορικό, όπως ο διθύραµβος, η προσωπικότητα και ο 

επαγγελµατισµός του ποιητή δεν καταπνίγονται. Ωστόσο, η αναφορά του ποιητή 

στην Μούσα ενδέχεται να µην αφορά τη σύνθεση του παρόντος διθυράµβου, 

αλλά να συνιστά µία recusatio. Ο ποιητής δηλαδή χάρη στη βοήθεια της 

Μούσας µπορεί να τραγουδήσει πολλούς ύµνους στον Απόλλωνα, αλλά εφόσον 

τώρα ο Πύθιος Απόλλωνας  χαίρεται στον Έβρο και είναι µακριά από τους 

∆ελφούς, η περίσταση απαιτεί την παράσταση ενός διθυράµβου, στίχ.8-13. 

  Από το στίχο 13 ξεκινά η µυθική αφήγηση σχετικά µε τον Ηρακλή, την 

άλωση της Οιχαλίας από εκείνον, αλλά και τη σκοτεινή, άτεγκτη µοίρα του. 

Προτού ξαναακουστούν οι παιάνες προς τιµήν του Απόλλωνα, θα τραγουδήσει 

ο εκτελεστής την άλωση της Οιχαλίας. Αυτό σηµαίνει ότι ένα τέτοιο θέµα 

διαφοροποιείται από την θεµατική του παιάνα. Η θεµατική εποµένως 

παρουσιάζεται να είναι δηλωτική του είδους. Μετά την άλωση της Οιχαλίας ο 

ήρωας φτάνει σε µία ακτή, όπου προσφέρει πλούσιες θυσίες στον Κηναίο ∆ία 

και στην Αθηνά από την λεία που συνέλεξε από την κατάκτηση της πόλης. Μέσα 

από τη διήγηση µεταφερόµαστε στον χώρο του µύθου, που είναι µία ακτή 

                                                 
159 Jebb ανατύπ.1967: 221-222. 
160 Fearn 2007: 178-179. 
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ενδεχοµένως κοντά στην Οιχαλία της Εύβοιας. Η τοπογραφία µοιάζει µε εκείνη 

του µύθου του 1ου Ολυµπιόνικου, όπου ο Λυδός Πέλοπας απευθύνεται στον 

Ποσειδώνα, στίχ.71-85. Στην περίπτωση του παραπάνω επινίκου ο θεός 

εισακούει την προσευχή του Πέλοπα και του χορηγεί έναν χρυσό δίφρο µε 

ακούραστα άλογα. Σε ό, τι αφορά όµως την περίπτωση του Ηρακλή οι θυσίες 

προς τους θεούς αποδεικνύονται µάταιες, καθώς η στιγµή του θριάµβου 

φαίνεται να συµπίπτει µε την στιγµή της καταστροφής και του θανάτου, όπως 

δηλώνεται από το χρονικό επίρρηµα τότε. 

  Ο άµαχος δαίµων ωθεί την ∆ηϊάνειρα να πλέξει έναν θανατηφόρο, άφευκτο 

ιστό για τον σύζυγό της, στίχ.17-25. Έτσι, φανερώνεται η τραγικότητα του 

Ηρακλή, καθώς αγνοώντας τα σχέδια του άµαχου δαίµονος προσφέρει θυσίες 

για να ευχαριστήσει τους θεούς για την κατάκτηση της Οιχαλίας και οδηγεί 

καινούρια γυναίκα στο σπίτι του. Αµέσως µετά την αναφορά στον άµαχο 

δαίµονα η ατµόσφαιρα βαρύνει γύρω από τον Ηρακλή, στίχ.24: πολύδακρυν, 

στίχ.26: ταλαπενθέα, στίχ.30: ἀπώλεσεν, στίχ.32: δνόφεόν τε κάλυµµα, στίχ.35:  

δαιµόνιον τέρ[ας. Το πάθος και το πένθος είναι πολύ έντονα. Καλλιεργείται 

έλεος και φόβος στους ακροατές που κορυφώνεται µέσα από την 

υπαινικτικότητα για το τέλος του Ηρακλή. Τα παθήµατα του ελέου και του φόβου 

µοιάζουν να µην καθαίρονται µε το τέλος της παράστασης, όπως είναι 

ζητούµενο να συµβαίνει στην τραγωδία. Αξίζει ακόµα να παρατηρήσουµε ότι η 

δράση του Ηρακλή από την στιγµή της αναφοράς στον άµαχο δαίµονα και 

έπειτα, δεν παρουσιάζεται ευθέως, αλλά η τύχη του φαίνεται να εξαρτάται από 

την ∆ηϊάνειρα, από το δαιµόνιον τέρας του Νέσσου. Ο Ηρακλής είναι στα χέρια 

του άµαχου δαίµονος, η παρουσία του στην επωδό φαίνεται να είναι µία σκιά, 

στίχ.31: νιν ἀπώλεσεν. 

 Με την αναφώνηση στο στίχο 30: ἆ δύσµορος, ἆ τάλ[αι]ν’, οἷον ἐµήσατο, 

έχουµε συµπλοκή µυθικού και δραµατικού χρόνου. Ο χορός που άλλοτε αφήνει 

να ακούγεται ξεκάθαρα η φωνή του ποιητή και άλλοτε την αφοµοιώνει µέσα 

στην πολυφωνία, θρηνολογεί µε αφορµή το οικτρό σχέδιο της ∆ηϊάνειρας. Ο 

µύθος ζωντανεύει στο παρόν της εκτέλεσης. Ο µελλοντικός θάνατος του Ηρακλή 
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αποδίδεται σε χρόνο αόριστο, στίχ.30: νιν ἀπώλεσεν, ενώ από το απώτερο 

µυθικό παρελθόν υφαίνεται το οδυνηρό και τραγικό τέλος του Ηρακλή, στίχ.34-

35.  

Και  η συγκεκριµένη ωδή επιτρέπει τον χωρικό εντοπισµό της πρώτης 

παράστασης, ενώ η αναφορά σε χορούς µέσα σ’ ένα χορικό είδος ενισχύει την 

υπόθεση της χορικής εκτέλεσης των επινίκων στους οποίους υπάρχουν τέτοιες 

σηµάνσεις. Ο συγκεκριµένος διθύραµβος έχει συν τοις άλλοις έντονα θεατρικό, 

τραγικό χαρακτήρα. 

 

Συµπεράσµατα 

Ολοκληρώνοντας, βλέπουµε ότι δε µπορούµε να εκφέρουµε καθολικά 

συµπεράσµατα για τον µονωδικό ή χορικό τρόπο εκτέλεσης των επινίκιων 

ωδών. Το κείµενο των ποιηµάτων δεν υπαγορεύει µε σαφήνεια και καθαρότητα 

τη µία ή την άλλη επιλογή. Το πλαίσιο της παράστασης παρουσιάζεται µάλλον 

ανοικτό στο µέλλον, αφού η φήµη και η δόξα του αθλητή και του ποιητή θα 

άγγιζε την αιωνιότητα. Και πράγµατι η λάµψη τους διασώζεται ακόµη και 

σήµερα, παρόλο που προσλαµβάνεται µε έναν τελείως διαφορετικό τρόπο, την 

ανάγνωση. ∆εν ενδιέφερε µάλλον τον ποιητή των επινίκων η διατήρηση στη 

µνήµη της αρχικής  παράστασης, αλλά η µετάδοση στις επερχόµενες γενιές του 

κλέους των ανδρών. ∆ε µπορεί να µην είχαν συνείδηση της δύναµης των λόγων 

τους για τα οποία προέβλεπαν αθανασία. Κι επειδή ακριβώς µπορούσαν να 

δουν τόσο µακριά αφιέρωσαν πολύ λίγο χώρο στη λεκτική αποτύπωση του 

εφήµερου της παράστασης.  

Η υπόθεση της χορικής ωστόσο εκτέλεσης είδαµε ότι ενισχύεται από την 

περιγραφή άλλων παραστάσεων µέσα στο κείµενο των ωδών. Αυτές οι χορικές 

παραστάσεις λειτουργούν είτε παραδειγµατικά όπως στις περιπτώσεις θεϊκών 

χορών είτε συνδέονται µε την ωδή που βρίσκεται σε εξέλιξη µέσω (α’) του 

συµφυρµού των ασµάτων (13η ωδή) ή/και (β’) µέσω του τόπου παράστασης και 

της εορταστικής περίστασης (ωδές 13η και 17η). Η εκτέλεση της 13ης και της 17ης 

ωδής δηλαδή µοιάζει να πιάνει το νήµα της µυθικής χορικής παράστασης. Μέσα 

από τη µελέτη της δυναµικής του περιεχοµένου των ωδών βλέπουµε ότι οι 
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επιλογές των φράσεων δε µπορεί να είναι τυχαίες. Υπάρχει µία διαρκής 

συναλλαγή ανάµεσα στον κόσµο του µύθου και στο παρόν της εκτέλεσης. Εδώ 

µπαίνει και λίγο το ζήτηµα της ιδεατής παράστασης, που θα έµοιαζε µάλλον µε 

τη χορεία των θεών. Αν ως ιδανική παράσταση µέσα στα επινίκια προβάλλεται 

ο χορός, τότε η χορική εκτέλεση των επινίκων καθίσταται πιθανότερη και 

προτιµητέα, αλλά όχι δεσµευτική και αναγκαία, καθώς κάτι τέτοιο δε θα ήταν 

πάντα εφικτό. 
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