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ΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΤΥΡΑΝΝΩΝ 
 

      ΙΒΥΚΟΣ   ΠΙΝ∆ΑΡΟΣ  ΒΑΚΧΥΛΙ∆ΗΣ    
     
                                                                                       της Γιούλης Χρονοπούλου 
 
 

Οι σπουδαίοι Έλληνες τύραννοι στην πλειοψηφία τους επιθυµούσαν να 
καταστήσουν τις αυλές τους κέντρα πολιτισµού και προσκαλούσαν σ’ αυτές ποιητές, 
γλύπτες και ζωγράφους. Μ’ αυτόν τον τρόπο προσέδιδαν στην εικόνα τους αίγλη και 
στις αυλές τους το χαρακτήρα των κέντρων της ανάπτυξης ή ακόµη και της 
καθοδήγησης των τεχνών. Σ’ αυτό το πλαίσιο δηµιουργήθηκε ένα νέο είδος ποίησης: 
η αυλική ποίηση κάτω από έναν πάτρωνα. Πολύ συχνά οι τύραννοι παρήγγελλαν ένα 
ποίηµα και αντάµειβαν τον δηµιουργό. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, από τη µια µεριά οι 
τύραννοι έδιναν µια σηµαντική ώθηση στην ποίηση και ισχυροποιούσαν τη θέση των 
ποιητών, ενώ από την άλλη η ποίηση ψυχαγωγούσε τους τυράννους, ενίσχυε την 
ακτινοβολία της αυλής τους και, τέλος, εξυµνούσε τους ίδιους προσωπικά. Η ποίηση 
προς τιµήν των τυράννων διαµόρφωσε κάποια σταθερά χαρακτηριστικά, όπως θα 
φανεί στη συνέχεια.  
 
Ο ΙΒΥΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ 
 

Στα χρόνια του Πολυκράτη η Σάµος αύξησε τη δύναµη, την ακτινοβολία και 
την επικράτειά της. Ειδικά ο στόλος της έγινε πασίγνωστος και ο Πολυκράτης 
αναδείχθηκε στον πιο λαµπρό τύραννο της εποχής. Την αυλή του τίµησαν δυο 
διάσηµοι ποιητές, ο Ανακρέων και ο Ίβυκος. Τα ποιήµατά τους είναι ενδεικτικά για 
την ελαφρά και ευχάριστη ατµόσφαιρα που επικρατούσε εκεί. 

Από αυτά τα ποιήµατα µόνον ένα που έγραψε ο Ίβυκος εξυµνεί τον ίδιο τον 
Πολυκράτη. Είναι το αρχαιότερο σωζόµενο ποίηµα αυτής της κατηγορίας και 
συνεπώς αξίζει να ασχοληθούµε µαζί του. Είναι αλήθεια ότι από τη φιλολογική 
κριτική δεν έλειψαν οι αµφισβητήσεις για την ταυτότητα τόσο του ποιητή όσο και 
του αποδέκτη του ύµνου.1 Ωστόσο, παρότι ούτως ή άλλως η επικρατέστερη εκδοχή 
για το υµνούµενο πρόσωπο είναι να πρόκειται πράγµατι για τον  διάσηµο τύραννο, 
στην παρούσα περίσταση τέτοιου είδους διερωτήσεις (: για ποιον Πολυκράτη 
πρόκειται; Για τον τύραννο; Για τον πατέρα του; Για τον γιο του;2) δεν έχουν 
ιδιαίτερη σηµασία, καθότι σε κάθε περίπτωση το ποίηµα απευθύνεται στην 
οικογένεια του τυράννου και συνεπώς ο χαρακτήρας του ως υµνητικού αυλικού 
ποιήµατος παραµένει αναλλοίωτος. Από την άλλη µεριά, το γεγονός ότι από το 
συγκεκριµένο ποίηµα λείπει η συνήθης για τον ΄Ιβυκο συγκίνηση και το ανάλογο 
πάθος, στοιχείο που οδήγησε κάποιους µελετητές να θέσουν υπό αµφισβήτηση την 
αυθεντικότητά του, πιθανόν να οφείλεται στην ίδια τη φύση του ποιήµατος, δηλαδή 
το ότι αποτελεί προϊόν παραγγελίας ή έστω δείγµα ευγνωµοσύνης, πράγµα που 
ενδεχοµένως δεν ταίριαζε στον Ίβυκο. 
 

Το µεγαλύτερο µέρος του ποιήµατος καταλαµβάνει η παράθεση 
προβεβληµένων ηρώων του Τρωικού πολέµου, που συνοδεύονται από τα επικά τους 
χαρακτηριστικά. Ωστόσο, ο Ίβυκος αναφέρεται σ’ αυτούς τους χαρακτήρες λέγοντας 
ότι δεν σκοπεύει να ασχοληθεί µαζί τους. Η εσωτερική αυτή αντίφαση δεν είναι 
τυχαία. Αντιθέτως, υπηρετεί έναν συγκεκριµένο στόχο: να κάνει υπαινιγµούς 
σχετικούς µε την παρούσα περίσταση. Με άλλα λόγια, εφόσον ο ποιητής αναφέρεται 
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στους πιο δυνατούς, γενναίους, ωραίους και ταυτόχρονα πολυ-υµνηµένους άνδρες, 
είναι πιθανόν να βρίσκεται ο Πολυκράτης πίσω απ’ αυτούς. Η εικόνα του 
Αγαµέµνονα τονίζεται ιδιαίτερα, καθώς τοποθετείται στο κέντρο της αφήγησης και 
συνοδεύεται από τέσσερις ιδιότητες (κρείων, άγός, νδρ ν, Πλεισθενίδης 
βασιλεύς, τρέος ἐσθλο  πάις). Περαιτέρω, υπάρχει ειδική αναφορά στο 
στόλο του. Η όλη εικόνα αφήνει έναν υπαινιγµό για τον Πολυκράτη, ο οποίος µε τον 
περίφηµο στόλο του ηγείται της συµµαχίας ενάντια στην Περσική αυτοκρατορία. Ο 
Ίβυκος δεν επιθυµεί να συνθέσει ύµνο για τους παλιούς ήρωες (άλλωστε σ’ αυτήν την 
περίπτωση χρειάζεται τη βοήθεια των Μουσών), αλλά να υµνήσει τον σύγχρονο 
ήρωα, για πράγµατα που µπορεί ο ίδιος να δει. Μ΄ αυτόν τον τρόπο, ο Ίβυκος παίρνει 
έναν άντρα της εποχής του και τον τοποθετεί στο ίδιο επίπεδο µε όσους δόξασε η 
παλιά παράδοση. Ο Πολυκράτης καθίσταται ισότιµος µ’ αυτούς. Ο Ίβυκος επίσης 
αναφέρεται στο θέµα της φιλοξενίας (ξειναπάταν Πάριν: ο Πάρις προδότης της 
φιλοξενίας), που σχετίζεται µε την κατάσταση του ίδιου ως φιλοξενούµενου. 
Επιπλέον η ιδιαίτερη επιµονή στην οµορφιά (Ελένη, Κύπρις, Κασσάνδρα, Τρωίλος, 
Ζεύξιππος;3) δείχνει ότι ίσως αυτή αποτελεί κεντρικό στοιχείο του ύµνου,4 κάτι 
αρκετά σύνηθες σε συµπόσια, όπου η ατµόσφαιρα είναι κεφάτη και ευχάριστη. 
Ο Ίβυκος διακηρύσσει ότι θα κάνει αθάνατο τον Πολυκράτη, θα του προσφέρει το 
ίδιο φθιτον κλέος των ηρώων που αναφέρει. Στην πραγµατικότητα δεν έχει 
τόση σηµασία αν ο Πολυκράτης θα κερδίσει την αθανασία για την οµορφιά του ή για 
κάτι άλλο. Σηµασία έχει (στην περίπτωσή µας) ότι η ύψιστη αξία της δόξας θα 
αποκτηθεί µόνο µέσω της ποίησης και άρα χάρη στον ποιητή (στ. 47-8: και σύ, 
Πολύκρατες, κλέος φθιτον ξεις ς κατ’ οιδάν και µόν 
κλέος). Μ’ αυτή την έννοια, ο ποιητής υµνεί επίσης τον εαυτό του. Ο Ίβυκος 
ανυψώνει τον εαυτό του στο ίδιο επίπεδο µε τον τύραννο. ∆ιατείνεται ότι η δόξα του 
Πολυκράτη εξαρτάται από τη δική του, πράγµα που µοιάζει µε ένα είδος ανταλλαγής. 
Με τη σειρά της η δόξα του Ίβυκου εξαρτάται µ’ έναν τρόπο από τη γενναιοδωρία 
του Πολυκράτη. Το ποίηµα µοιάζει µε µια διακήρυξη από την πλευρά του Ίβυκου, 
που τοποθετεί τον εαυτό του στην υπηρεσία του τυράννου. 
 

Πρόκειται για αυλική ποίηση, που περιέχει τα τυπικά µοτίβα του συµβατικού 
είδους της υµνητικής ποίησης, όπως τη γνωρίζουµε στην κλασική της µορφή, δηλαδή 
τις επινίκιες ωδές του Πίνδαρου και του Βακχυλίδη. Συγκεκριµένα, παρατηρούµε τα 
ακόλουθα: χρήση µύθου, φόρµουλες ύµνου, αναφορά στο πρόσωπο που υµνείται στο 
τέλος του ποιήµατος και ενδεχοµένως και στην (χαµένη) αρχή (πιθανός εναρκτήριος 
στίχος: είσαι τόσο φηµισµένος όσο…), αναφορά στην ποίηση ως σηµαντική αξία 
αλλά και στον ίδιο τον ποιητή. Επιπλέον πρόκειται για χορικό άσµα που έχει τριαδική 
δοµή (στροφή, αντιστροφή, επωδός). 
 
ΣΙΚΕΛΙΚΗ ΤΥΡΑΝΝΙΑ 

 
Η τυραννία στη Σικελία εγκαθιδρύθηκε αρκετά αργά. Στον πέµπτο αιώνα, τον 

αιώνα της δηµοκρατίας, οι Σικελικές πόλεις ως επί το πλείστον βρίσκονταν κάτω από 
τυραννικά καθεστώτα. Και µολονότι κάποιοι τύραννοι επιβλήθηκαν ως υποστηρικτές 
του δήµου (Τήλυς στη Σύβαρη, Κλέανδρος στη Γέλα), η Σικελική τυραννία γενικά 
είχε ολιγαρχικό και στρατιωτικό χαρακτήρα.5 Οι τύραννοι, ιδίως οι πλέον 
προβεβληµένοι  (Γέλων και Ιέρων των Συρακουσών, Θήρων του Ακράγαντα), 
ενισχυµένοι από τις στρατιωτικές τους επιτυχίες απέκτησαν µεγάλο πλούτο και 
επιθυµούσαν να τον επιδείξουν. Συµµετείχαν σε ιπποδροµίες και αρµατοδροµίες των 
Πανελληνίων αγώνων και προσκαλούσαν ποιητές στις αυλές τους σύµφωνα µε την 
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παράδοση της τυραννίας του 6ου αιώνα.6 Ο Πίνδαρος και ο Βακχυλίδης έζησαν σε 
Σικελικές αυλές, συνδέθηκαν µε τους τυράννους και τους ύµνησαν στις επινίκιες 
ωδές τους.7 
 
ΟΙ ΤΥΡΑΝΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ 
ΙΕΡΩΝ – ΘΗΡΩΝ    ΠΙΝ∆ΑΡΟΣ – ΒΑΚΧΥΛΙ∆ΗΣ  
 
Πολιτική 
 

Εκ πρώτης όψεως οι ποιητές δεν αναφέρονται συγκεκριµένα στην εσωτερική 
πολιτική των τυράννων. Το γεγονός αυτό βέβαια δεν συνεπάγεται κάποια διαφωνία ή 
ακόµη και ένσταση απέναντι σ’ αυτήν την πολιτική. Αντιθέτως, µολονότι οι ποιητές 
αποφεύγουν σε γενικές γραµµές να εµπλέκονται σ’ αυτό το πεδίο, στέκονται εµφανώς 
στο πλευρό των τυράννων, καθότι τους υµνούν. Το δεδοµένο αυτό καθαυτό 
προσθέτει λάµψη στο όνοµά τους και καθιστά ισχυρότερη τη θέση τους. Για 
παράδειγµα, ο Πίνδαρος αν και είχε αριστοκρατικές πολιτικές πεποιθήσεις, δεν 
τοποθετήθηκε ενάντια στην τυραννία (άλλωστε τόσο ο Ιέρων όσο και ο Θήρων είχαν 
αριστοκρατική καταγωγή), όταν µάλιστα πολύ περισσότερο η σικελική τυραννία 
αποτελούσε την ολιγαρχική απάντηση στις σφοδρές συγκρούσεις µεταξύ 
αριστοκρατών και δήµου. Προφανώς πρόκειται για παρεξήγηση του πινδαρικού 
πνεύµατος  η ερµηνεία του Πυθιόνικου 11, 53 (µέµφοµ’ α σαν τυραννίδων: 
και τη µοίρα των τυράννων κατακρίνω) ως αντιτυραννικού υπαινιγµού, την ώρα που 
έχει µόνον ηθική υποδήλωση. Καθώς µάλιστα οι τύραννοι της Σικελίας δεν 
χρησιµοποιούσαν κάποιο συγκεκριµένο τίτλο (ούτε στα αφιερώµατά τους στους 
∆ελφούς ούτε στα νοµίσµατά τους), οποιαδήποτε προσφώνηση από την πλευρά του 
ποιητή µε τις λέξεις βασιλεύς ή τύραννος υποδηλώνει αναγνώριση της εξουσίας τους 
και πρακτικά νοµιµοποιεί τη θέση τους. Ο Πίνδαρος ειδικά αποκαλεί τον Ιέρωνα 
βασιλ α (Ολυµπιόνικος 1, 23), βασιλεύς (Πυθιόνικος 3, 70) και λαγέταν 
(:λαοπρόβλητο) τύραννον (Πυθιόνικος 3, 85). 

 
Περαιτέρω, οι µεγάλες στιγµές των τυράννων ιδίως στην εξωτερική τους 

πολιτική γίνονται αντικείµενο επαίνου. Έτσι, τα ποιήµατα έχουν συχνά ευθείες ή 
έµµεσες αναφορές στις νίκες τους εναντίον εξωτερικών εχθρών (Καρχηδονίων ή 
Ετρούσκων). Αυτές οι νίκες ήταν κοινωνικά αποδεκτές, εφόσον ήταν ιδιαίτερα 
σηµαντικές για την ελευθερία του ελληνικού κόσµου της ∆ύσης. Την ίδια ώρα ήταν 
σπουδαίες για τους ίδιους τους τυράννους, οι οποίοι αύξαιναν τη στρατιωτική τους 
δύναµη, ισχυροποιούσαν τη θέση τους και κέρδιζαν τη φήµη των µεγάλων 
πολεµιστών. Ειδικά η ήττα των Καρχηδονίων στην Ιµέρα το 480 π.Χ. από τον 
Γέλωνα και τον Ιέρωνα ήταν ισότιµη µε την ήττα των Περσών για την κυρίως 
Ελλάδα. Είναι αξιοσηµείωτο ότι ο Πίνδαρος, παρότι στη διάρκεια των Περσικών 
πολέµων ουσιαστικά «εµήδισεν» και δεν έκανε την παραµικρή αναφορά ούτε καν 
υπαινιγµό στη νίκη στο Μαραθώνα του 490 σε κανένα από τα ποιήµατα που έγραψε 
εκείνη τη χρονιά, µερικά χρόνια αργότερα στον Πυθιόνικο 1 αναφέρει τις περίφηµες 
νίκες στη Σαλαµίνα και τις Πλαταιές προκειµένου να τονίσει την επιτυχία του Ιέρωνα 
στη µάχη (τόσο τη νίκη στην Ιµέρα όσο και αυτήν εναντίον των Τυρρηνών στην 
Κύµη της Ιταλίας το 474): Πυθ. 1, 71-78: Γιε του Κρόνου, εσένα ικετεύω, να 
καταλαγιάσουν στην πατρίδα του ο Φοίνικας και των Τυρρηνών ο µεγάλος αλαλαγµός, 
όταν δουν πως όσα έκαναν µέσα στην έπαρσή τους, θρηνήσανε τότε στην Κύµη τα 
καράβια τους όλα νικηµένα εκεί απ’ των Συρακουσίων τον τύραννο, που µέσα στα 
γοργά τα καράβια τη νιότη του έθνους τους στο πέλαγο έπνιξε και την Ελλάδα από 
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µαύρη σκλαβιά ξεγλυτώνοντας. Έχω να πάρω της Αθήνας τη χάρη, πληρωµή 
Σαλαµίνας στη Σπάρτη θα πω για τη µάχη στον Κιθαιρώνα, εκεί που τους Μήδους τους 
τσάκισαν τους αγκυλότοξους8(λίσσοµαι νε σον, Κρονίων, µερον φρα 
κατ΄ ο κον  Φο νιξ  Τυρσαν ν τ’ λαλατός χ , 
ναυσίστονον βριν δών τάν πρό Κύµας   ο α Συρακοσίων 
ρχ  δαµασθέντες πάθον, κυπόρων πό να ν  σφιν ν πόντ  
βάλεθ’ λικίαν, λλάδ’ ξέλκων βαρείας δουλίας. ρέοµαι 
παρ’ µέν Σαλαµ νος, θαναίων χάριν, µισθόν, ν Σπάρτ  δ’ 
ρέω τάν πρό Κιθαιρ νος µάχαν, τα σι Μήδειοι κάµον 
γκυλότοξοι) 

Κατά παρόµοιο τρόπο ο Πίνδαρος αναφέρεται στη φήµη του Ιέρωνα στη µάχη στον 
Πυθιόνικο 2 (64-65): Όµως και συ βρήκες τη δόξα µεγάλη σαν οδήγησες στις µάχες 
πότε στρατό καβαλάρη και πότε πεζό (καί σέ τάν ἀπεόρονα δόξαν εὺρεῖν, τά µέν ἐν 
ὶπποσόαισιν ἂνδρεσσι µαρνάµενον, τά δ’ἐν πεζοµάχαισι). 
Ο Βακχυλίδης απευθύνεται στον Ιέρωνα ως στρατηγό (Συρακοσίων 
πποδινήτων στραταγέ, Επίνικος 5, 1-2), ενώ σε άλλο σηµείο υπαινίσσεται τη 

νίκη στην Ιµέρα (Επίνικος 5, 34-5): για τιµή της µαυρόµαλλης Νίκης και του 
χαλκόστερνου Άρη, του ∆εινοµένη αγέρωχα τέκνα (κυανοπλοκάµου θ’ κατι 
Νίκας χαλκοστέρνου τ’ ρηος).  
Στον Πυθιόνικο 2 υπάρχει µια νύξη για την ανάµειξη του Ιέρωνα προς όφελος των 
Λοκρών προκειµένου να αντιµετωπίσουν τον προερχόµενο από το Ρήγιο κίνδυνο 
(477). 
 

Η βίαιη µετακίνηση πληθυσµών ήταν συνήθης πρακτική της Σικελικής 
τυραννίας.  Ο Γέλων αποφάσισε να εκκενώσει την πόλη της Καµάρινας, ενώ ο Ιέρων 
εκδίωξε τους κατοίκους της Κατάνης και εγκαθίδρυσε τη νέα πόλη της Αίτνας, που 
κατοικήθηκε από ∆ωριείς προερχόµενους από την κυρίως Ελλάδα και διοικήθηκε 
από τον γιο του. Αυτή η κατεξοχήν σκληρή πράξη επαινέθηκε από τον Πίνδαρο στον 
Πυθιόνικο 1 (γράφτηκε για τη νίκη του Ιέρωνα στα Πύθια του 470), όπου αποκάλεσε 
τον Ιέρωνα «Αιτνα ο» (και όχι Συρακούσιο), κάτι που αποκαλύπτει τη 
σπουδαιότητα της νέας πόλης για εκείνον. Ο Πίνδαρος νοµιµοποιεί τρόπον τινά την 
ίδρυση της Αίτνας λέγοντας (Πυθ. 1, 61-65): Για λόγου του τούτος µε τη θεόσταλτη 
λευτεροσύνη ο Ιέρωνας έχτισε την πόλη φτιαγµένη σε νόµους στ’ αχνάρια του Ύλλου 
απάνω. Κι οι απόγονοι θέλουν του Παµφύλου και των γιων του Ηρακλή, ∆ωριείς απ’ 
τα πέριορα πέρα του Ταϋγέτου, πάντα να στέκουν στην τάξη που ο Αιγίµιος έβαλε 
τότες.(τ  πόλιν κείναν θεοδµάτ  σύν λευθερί  λλίδος 
στάθµας έρων ν νόµοις κτισσ’. θέλοντι δέ Παµφύλου καί 
µάν ρακλειδ ν κγονοι χθαις πό Ταϋγέτου ναίοντες α εί 
µένειν τεθµο σι ν Α γιµιο  ∆ωριε ς).  
Επίσης εύχεται την ευτυχία της νέας πόλης (Πυθ. 1, 29-30): ∆ία πατέρα, ευµένεια 
δείξε σε µας και το όρος ετούτο που συ το στοιχειώνεις κάντο µέτωπο γης της 
πολύκαρπης (εἴη, Ζεῦ, τίν’ εἲη ὰνδάνειν, ὂς τοῦτ’ ἐφέπεις ὂρος, εὐκάρποιο γαίας 
µέτωπον.) 
 
 
Υµνητικά θέµατα 
 

Οι τύραννοι υµνούνται ως µεγάλοι ηγέτες (και οι δυο ποιητές αναφέρουν τον 
Ιέρωνα ως τον µεγαλύτερο Έλληνα ηγέτη), περιβάλλονται ωστόσο και από άλλον 
διάκοσµο: 
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α) Τόσο ο Πίνδαρος όσο και ο Βακχυλίδης τραγουδούν το γεγονός ότι οι 

τύραννοι είναι κατεξοχήν ευνοηµένοι από τους θεούς και την τύχη. Τούτο είναι ένα 
προνόµιο που δεν υποβαθµίζει τη δική τους ικανότητα. Αντιθέτως, γίνεται 
αντικείµενο εµφανούς επαίνου: 
Ολ. 1, 106-8: Ιέρωνα στις έγνοιες σου θεός σου παραστέκει (θεός ἐπίτροπος ἐών τεαῖσι 
µήδεται…Ὶέρων, µερίµναισι) 
Πυθ. 1, 48-9: σαν αυτός κι οι δικοί του κέρδισαν δόξα, µε θεού βοήθεια που Έλληνας 
άλλος ποτέ του δεν αξιώθη (ὰνίχ’ εὺρίσκοντο θεῶν παλάµαις τιµάν, οἵαν ο τις 
Ὲλλάνων δρέπει) 
Π 3, 84: σε σένα κλήρος σου η ευτυχία εδόθη (τίν δέ µοῖρ’ εὐδαιµονίας ἕπεται) 
Επίν. 3, 10: τρισευδαίµων νήρ 
Επίν. 4, 1-3: Τη Συρακούσα αγαπάει πολύ ο χρυσοµάλλης Απόλλων και τον δίκαιο 
άρχοντα τιµά, τον Ιέρωνα (ἔτι Συρακοσίαν φιλειπόλιν ὸ χρυσοκόµας Ἀπόλλων, 
ἀστύθεµίν θ’ Ὶέρωνα γεραίρει) 
Επίν. 4, 19-20: Το πιο καλό είναι να σ’ αγαπούν οι θεοί και σ’ όλες τις δόξες µερίδιο 
νάχεις (τί φέρτερον ἤ θεοῖσιν φίλον ἐόντα παντοδαπῶν λαγχάνειν ἀπό µοῖραν ἐσθλῶν;) 
Επίν. 5, 50-3: ευτυχισµένος αυτός που ο θεός του έδωσε στην ευτυχία µεράδι και τη 
ζωή του περνάει την πλούσια µε επίζηλη τύχη (ὄλβιος ὧιτινι θεός µοῖραν τε καλῶν 
ἒπορεν σύν τ’ἐπιζήλωι τύχαι ἀφνεόν βιοτάν διάγειν) 
 

β) Ένα άλλο στοιχείο επαίνου ήταν ο πλούτος των τυράννων (Επίνικος 3), 
καθώς βρισκόταν πίσω από τη νίκη τους (οι τύραννοι πλήρωναν τα έξοδα της 
συντήρησης και εκπαίδευσης των αλόγων, δεν καβαλίκευαν το άλογο ή το άρµα), 
αλλά και πίσω από την ίδια την παραγγελία του ποιήµατος και την παρουσίασή του. 
Ο Ιέρων συνδυάζει πλούτο και σοφία στον Πυθιόνικο 2 (56: τό πλουτε ν δέ 
σύν τύχα πότµου σοφίας ριστον), ενώ ο Θήρων επαινείται ειδικά για τη 
γενναιοδωρία του στον Ολυµπιόνικο 2 (92-5: Λόγο φωνάζω µ’ άδολο το νου και όρκο 
παίρνω πως άλλονε η πόλη δεν εγέννησε παρόµοιο, ούτε και χρόνια εκατό αν 
περάσουν. Όποιος τους φίλους του γνωρίζει, καλοπρόθετος νάναι και πιο ανοιχτοχέρης 
κι απ’ τον ίδιον τον Θήρωνα.) (αὐδάσοµαι ένόρκιον λόγον ἀλαθεῖ νόῳ τεκεῖν µή τιν’ 
ὲκατόν γε ἐτέων πόλιν φίλοις ἂνδρα µᾶλλον εὐεργέταν πραπίσιν ἀφθονέστερόν τε χέρα 
Θήρωνος).  
 

γ) Οι ποιητές εξυµνούν επίσης τους τυράννους ως οικοδεσπότες. Το θέµα της 
φιλοξενίας είναι χαρακτηριστικό θέµα επαίνου, εφόσον µάλιστα συνδέεται µε τους 
ίδιους τους ποιητές, οι οποίοι απολάµβαναν τη φιλοξενία στις αυλές των τυράννων: 
Πυθ. 3, 71: θαυµαστός πατέρας για τους ξένους (ξείνοις δέ θαυµαστός πατήρ) 
Ολ. 3, 39-40: οι Τυνδαρίδες, γιατί απ’ όλους πιο πολύ τους ζυγώνουν και φιλόξενα 
στρώνουν γι’ αυτούς τραπέζια (Τυνδαριδᾶν, ὄτι πλείσταισι βροτῶν ξεινίαις αὐτούς 
ἐποίχονται τραπέζαις) 
Επίν. 3, 15-6: γεµάτοι οι ναοί µε γιορτές και θυσίες, γεµάτοι εορτάζοντες οι φιλόξενοι 
δρόµοι (βρύει µέν ὶερά βουθύτοις ὲορταῖς, βρύουσι φιλοξενίας ἀγυιαί) 
Επίν. 5, 49: Ἱέρωνι φιλοξείνωι 
 
Ο µύθος και το επιµύθιο 
 

Ο µύθος, που αποτελούσε ουσιαστικό µέρος της επινίκιας ωδής,9 
καταλάµβανε το µεγαλύτερο τµήµα αυτής και συνδεόταν µε το υµνούµενο πρόσωπο, 
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καθώς το κεντρικό µυθολογικό θέµα δεν επιλεγόταν τυχαία. Εξίσου σηµαντικό ήταν 
το ηθικό δίδαγµα, το οποίο είτε απλώς προέκυπτε από το µύθο είτε υπογραµµιζόταν 
από τον ποιητή.10 

Στον Ολυµπιόνικο 1 (ωδή προς τιµήν του Ιέρωνα για µια ιπποδροµιακή νίκη 
στα Ολύµπια του 476) ο Πίνδαρος τραγουδά το µύθο του Πέλοπα και του Τάνταλου. 
Η κεντρική µορφή είναι ο Πέλοπας, που παρουσιάζεται ως ένα παράδειγµα καλής και 
δίκαιης φήµης. Ο Ιέρων καθίσταται ισότιµος µε τον Πέλοπα, ο οποίος νίκησε σε 
αρµατοδροµία, επέδειξε µεγάλη αποφασιστικότητα στην κρίσιµη στιγµή (όπως και ο 
Ιέρων πριν τη µάχη) και, τέλος, υπήρξε άξιος ηγεµόνας που κέρδισε καλή φήµη. Στην 
παραλλαγή του µύθου που µεταχειρίζεται ο Πίνδαρος τονίζεται επίσης η οµορφιά και 
η ελκυστικότητά του (ο Ποσειδώνας είναι παθιασµένος µε τον Πέλοπα). Μ’ αυτόν 
τον τρόπο προκύπτει µια έµµεση εξύµνηση της εξωτερικής εµφάνισης του τυράννου. 
Από την άλλη, ο Τάνταλος χρησιµοποιείται ως προειδοποίηση απέναντι στην ύβρη, 
ως υπενθύµιση των ανθρώπινων ορίων. Ο βασιλιάς θα είναι ο πρώτος ανάµεσα στους 
ανθρώπους αν δεν εισχωρεί στο βασίλειο των θεών (Ολ. 1, 113-4: µα ο στόχος ο 
αψηλότερος στου βασιλιά τον κλήρο θα πέσει. Και το µάτι σου µη ρίχνεις παραπέρα) 
(τό δ’ἒσχατον κορυφοῦται βασιλεῦσι. µηκέτι πάπταινε πόρσιον).  
 
[Η υπενθύµιση των ανθρώπινων ορίων είναι αγαπηµένο θέµα της ποίησης αυτού του 
είδους. Το γεγονός αυτό δεν εµπεριέχει κάποια τάση κριτικής προς τους τυράννους. 
Αντιθέτως, µ’ αυτόν τον τρόπο ο ποιητής επιχειρεί να προστατεύσει τον τύραννο 
απέναντι στην αντιδηµοτικότητα και την αντιστροφή της τύχης του. Ταυτόχρονα 
βέβαια εκφράζει τις δικές του ηθικές αξίες: 
Ολ. 3, 43-5: Έτσι φτάνει κι ο Θήρωνας πάντα στο τέρµα πρώτος κι άξιος ως πέρα στις 
Ηράκλειες στήλες. Απ’ το σύνορο τούτο πιο πέρα δεν έχει δρόµο να πάει ουδέ σοφός 
ουδέ άσοφος (νῦν δέ πρός ἐσχατιάν Θήρων ἀρεταῖσιν ὶκάνων ἅπτεται οἲκοθεν 
Ὴρακλέος σταλᾶν. τό πόρσω δ’ ἒστι σοφοῖς ἂβατον κἀσόφοις) (τα ανθρώπινα όρια σε 
µια εικόνα υψηλού επαίνου), 
Πυθ. 3, 59-60: ό,τι ταιριάζει στις ψυχές µας τις θνητές απ’ τους θεούς µονάχα πρέπει 
εµείς να τα ζητάµε. Όσα µπροστά στα πόδια µας να βλέπουµε και ποια η µοίρα µας να 
µην ξεχνάµε (χρή τά ἐοικότα πάρ δαιµόνων µαστευέµεν θναταῖς φρασίν, γνόντα τό πάρ 
ποδός, οἵας εἰµέν αἲσας) (σ’ αυτήν την περίπτωση βέβαια η υπενθύµιση έχει 
διαφορετικό χαρακτήρα, καθώς βρίσκεται σ’ ένα γράµµα παρηγοριάς11, που µ’ αυτόν 
τον τρόπο καθίσταται λιγότερο ενθαρρυντικό).] 
 

Ένα µοτίβο που εµφανίζεται επίσης συχνά είναι η αντίστιξη ανάµεσα στο 
καλό και στο κακό, πχ η διαµάχη µεταξύ Κροίσου και Φάλαρη στον Πυθιόνικο 1 (και 
οι δύο ήταν µορφές όχι του µύθου αλλά της πρόσφατης ιστορίας, βρίσκονταν πολύ 
κοντά σε τόπο και χρόνο). Το βραβείο της σωστής ζωής είναι η υστεροφηµία, που 
αποτελεί αξία υψηλής σηµασίας. Σ’ αυτήν την περίπτωση ο ποιητής επιχειρεί επίσης 
να προστατεύσει τον τύραννο από την υπερβολή. Παροµοίως, στον Ολ. 2 (61-83) ο 
ποιητής µέσω της ίδιας αντίθεσης ανάµεσα σε καλό και κακό δίνει έµφαση στη µετά 
θάνατον καλή φήµη και ήρεµη ζωή. 

Η µορφή του Κροίσου συνδέεται επίσης µε τον Ιέρωνα σε µια ωδή του 
Βακχυλίδη προς τιµήν του τυράννου για τη νίκη του σε αρµατοδροµία στα Ολύµπια 
του 468 (Επίνικος 3). Η επιλογή του Κροίσου στη θέση του µυθικού παραδείγµατος 
εξηγείται εύκολα: τόσο ο Κροίσος όσο και ο Ιέρων ήταν ισχυροί ηγεµόνες περιοχών 
που έτρεφαν άλογα (Ωδή 3, 23-4: δαµασίππου Λυδίας ρχαγέταν, Ωδή 5, 1-
2: Συρακοσίων πποδινήτων στραταγέ) και κυρίως είχαν αποκτήσει 
τεράστιο για τα ελληνικά δεδοµένα πλούτο και έκαναν χρυσά αφιερώµατα στον 
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∆ελφικό Απόλλωνα. Αυτό το χαρακτηριστικό, δηλαδή η σοφή και ευσεβής χρήση του 
πλούτου (ένα άλλωστε αγαπητό θέµα) τονίζεται ιδιαίτερα από τον ποιητή. Ο 
Βακχυλίδης επεξεργάζεται επίσης µια παραλλαγή του παραδοσιακού µύθου, στην 
οποίαν υπογραµµίζεται η ανδρεία του βασιλιά. Μ’ αυτόν τον τρόπο το σθένος, η 
αίσθηση της δύναµης και η συνείδηση του Κροίσου µεταβιβάζονται (ή συνιστώνται;) 
στον Ιέρωνα, που καθίσταται ισότιµος του Κροίσου και στο ηθικό πεδίο. Το κεντρικό 
σηµείο πάντως είναι η προστασία του Απόλλωνα προς τον νικηµένο βασιλιά. Κατ’ 
ανάλογο τρόπο θα προστατευθεί ο Ιέρων, που είχε µόλις βιώσει µια προσωπική ήττα, 
την ασθένεια (αν και σε εποχή νίκης). Η υπενθύµιση του Βακχυλίδη σχετικά µε την 
ανθρώπινη αδυναµία συνοδεύεται από αισιόδοξη απάντηση (σε αντίθεση µε τον 
Πυθιόνικο 3 του Πίνδαρου). 
 

Στον Πυθιόνικο 1 ο Ιέρων παραλληλίζεται µε τον Φιλοκτήτη, προφανώς 
επειδή και οι δυο ασθενούσαν σε κρίσιµες στιγµές (ο Ιέρων ήταν άρρωστος την εποχή 
της µάχης στην Ιµέρα καθώς και πριν τη µάχη κατά των Ετρούσκων το 474, όταν 
ζητήθηκε η βοήθειά του, όπως ακριβώς συνέβη και µε τον Φιλοκτήτη στη διάρκεια 
του Τρωικού πολέµου). Το παράδειγµα οδηγεί στην υπογράµµιση της ανδρείας του 
Ιέρωνα κατά την αρρώστια του, ενώ τον ανυψώνει πάνω από το µέσο ανθρώπινο 
επίπεδο. Στο ίδιο ποίηµα η περίτεχνη εικόνα του Τυφώνα αντιπροσωπεύει το όρος 
Αίτνα, που κατακτήθηκε από τον Ιέρωνα, και περαιτέρω τους εχθρούς του τυράννου. 
Και καθώς ο ∆ίας νίκησε τον Τυφώνα, ο Ιέρων συγκρίνεται έµµεσα µε τον ∆ία. Οι 
νίκες του είναι το αντίστοιχο της νίκης του ∆ία σε ανθρώπινο επίπεδο. 
 
Ο ποιητής και η αυτοσυνειδησία του 
 

Όπως ήδη επισηµάναµε, αυτού του είδους η ποίηση είναι γεµάτη από 
συµβουλές και ευχές για το µέλλον του τυράννου και της πόλης [Επίνικος 5, 195-200: 
Και δέχοµαι πρόθυµα στον Ιέρωνα να στείλω δίκαιης δόξας όµορφο ύµνο. Σ’ αυτόν 
καρπίζουν των ωραίων οι ρίζες και ο µέγιστος ∆ίας πατέρας µακάρι να τις φυλάει σε 
ειρήνη, αξήραντες (πείθοµαι εὐµαρέως εὐκλέα κελεύθου γλῶσσαν οὐκ ἐκτός δίκας 
πέµπειν Ὶέρωνι    τόθεν γάρ πυθµένες θάλλουσιν ἐσθλῶν, τούς ὸ µεγιστοπάτωρ Ζεύς 
ἀκινήτους ἐν εἰρήναι φυλάσσοι) 
Ολ. 2, 14-5: κάνε καλόγνωµη να πάει η πατρική µας τούτη γη στη γενεά που έρχεται 
(εὔφρων ἄρουραν ἔτι πατρίαν σφίσιν κόµισον λοιπ   γένει)]  
 
Κάποιες φορές αυτές οι ευχές έχουν πολιτικό υπόβαθρο, µε την έννοια ότι 
προκύπτουν από πραγµατικά κοινωνικά προβλήµατα (πχ Πυθ. 1, 70-71: µα κι ο 
µπροστολάτης µε σένα, το θεό, βοηθό, τον υγιό του οδηγώντας, να τιµά και ειρήνης 
οµόνοια στο λαό του να φέρει) (υὶ  τ’ ἐπιτελλόµενος, δᾶµον γεραίρων τράποι 
σύµφωνον ἐς ὰσυχίαν) 
 
Η γενική τάση της νουθεσίας είναι προς την κατεύθυνση της µετριοπάθειας και της 
ειρηνικής εκµετάλλευσης του πλούτου και της εξουσίας (Πυθ. 1, 86-91: οδήγα το λαό 
σου µε δίκαιο τιµόνι, χτυπώντας τη γλώσσα σου επάνω στης αλήθειας το αµόνι … κι αν 
καλή θέλεις φήµη ν’ ακούς µη ξοδιάζεις πολλά κι αποσταίνεις. Όπως καραβοκύρης το 
πανί σου στον αγέρ’ άνοιγέ το κι ας µη σε πλανέσουν µαυλιστών τα συµφέροντα) (νώµα 
δικαί  πηδαλί  στρατόν    ἀψευδεῖ δέ πρός ἄκµονι χάλκευε γλῶσσαν …. εἴπερ τι φιλεῖς 
ἀκοάν ὰδεῖαν αἰεί κλύειν, µή κάµνε λίαν δαπάναις    ἐξίει δ’ ὥσπερ κυβερνάτας ἀνήρ 
ὶστίον ἀνεµόεν. µή δολωθ ς, ὦ φίλος, κέρδεσιν εὐτράπλοις)   
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Μολονότι η νουθεσία εκπορεύεται από θετική προς τους τυράννους στάση, 

ωστόσο παραµένει εντυπωσιακό το γεγονός ότι οι ποιητές έχουν το δικαίωµα να 
συµβουλεύουν δηµόσια τους τυράννους ως ισότιµοι προς αυτούς. Αυτό το στοιχείο 
συνδέεται µ’ ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό της υµνητικής ποίησης: ο ποιητής 
επιφυλάσσει για τον εαυτό του και την τέχνη του µιαν εξέχουσα θέση µέσα στην ωδή. 
Συχνά συναντάται έπαινος της ποίησης ή και του ίδιου του ποιητή είτε στην αρχή είτε 
στο τέλος του ποιήµατος, όπως στην περίπτωση του Ίβυκου. Ο ποιητής έχει 
συνείδηση της δύναµής του και της συνεισφοράς του στο να καταστήσει τη δόξα 
άφθαρτη, παρότι αυτού του είδους τα άσµατα παρουσιάζονταν µόνο µια φορά (σ’ 
αντίθεση µε την επική ποίηση).12 
Ολ. 1, 115-6: µακάρι µε τους νικητές πάντα µου ν’ ανταµώνοµαι, πρώτος εγώ στου 
τραγουδιού την τέχνη νάµαι, ξακουστός ανάµεσα στους Έλληνες (εἴη… ἐµέ τε τοσσάδε 
νικαφόροις ὸµιλεῖν, πρόφαντον σοφία καθ’Ἕλλανας ἐόντα παντ ) 
Ολ. 2, 83-85: Στη φαρέτρα, ζωσµένη στη µέση µου, λογής λογής σαϊτες έχω τώρα, όπου 
µιλούνε στους σοφούς κι εξηγητές αποζητούν (πολλά µοι ὺπ’ ἀγκῶνος ὠκέα βέλη ἒνδον 
ἐντι φαρέτρας φωνᾶντα συνετοῖσιν    ἐς δέ τό πᾶν ὲρµηνέων χατίζει) 
Ολ. 3, 4-8: Κι η Μούσα παραστάτης µου θάναι, µια και καινούριο τρόπο βρήκα να 
τονίζω τη χάρη των γιορτών σε δωρικό τραγούδι. Τα στεφάνια γιορτής στα µαλλιά που 
πλεχτήκαν, το θεόσταλτο χρέος µου εµένα µε σπρώχνουν, στης λύρας τον αχό το 
γλυκύτατο τώρα και του στίχου το περίπλοκο πλέξιµο εδώ, συνταιριάζοντας…(Μοῖσα δ’ 
οὕτω ποι παρέστα µοι νεοσίγαλον εὺρόντι τρόπον ∆ωρίω φωνάν ἐναρµόξαι πεδίλ  
ἀγλαόκωµον.  ἐπεί χαίταισι µέν ζευχθέντες ἔπι στέφανοι πράσσοντί µε τοῦτο θεόδµατον 
χρέος, φόρµιγγά τε ποικιλόγαρυν και βοάν αὐλῶν ἐπέων τε θέσιν … συµµῖξαι 
πρεπόντως…)  
Πυθ. 1, 1-4: Ω λύρα χρυσή … οδηγείς συ τα βήµατα του χορού στη γιορτή και το ίσο 
από σένα το παίρνουν εκείνοι που λεν τα τραγούδια σαν ανακρούσεις εσύ το 
προδρόµισµα αυτό του χορού στο τραγούδι που φέρνει…(Χρυσέα φόρµιγξ …τᾶς ἀκούει 
µέν βάσις, ἀγλαΐας ἀρχά, πείθονται δ’ ἀοιδοί σάµασιν, ὰγησιχόρων ὸπόταν προοιµίων 
ἀµβολάς τεύχης ἐλελιζοµένα) 
Πυθ. 1, 92-4: γιατί µένουν της δόξας ανάκραγµα µόνο πιο πέρα µοναχά τα γραφτά 
χρονολόγων και ποιητάδων (ὀπιθόµβροτον αὒχηµα δόξας οἷον ἀποιχοµένων ἀνδρῶν 
δίαιταν µανύει καί λογίοις καί ἀοιδοῖς) 
Πυθ. 3, 107-115: Εγώ µικρός θα νάµαι στα µικρά και στα µεγάλα µεγάλος. Την τύχη 
που κάθε φορά συναπανταίνω θε να τιµώ από καρδιάς και θα δουλεύω µε το δικό µου 
εγώ τον τρόπο κι ας µου δίνει ο θεός πλούτη αρκετά, για νάχω ελπίδα πως θάφτανε 
πολύ ψηλά η δική µου δόξα. Ο Νέστορας κι ο Λύκιος Σαρπηδόνας,οι κοσµοξάκουστοι, 
φηµίστηκαν σε µας από τα ένδοξα εκείνα τα τραγούδια οπού τεχνίτες τους ταιριάξανε 
σοφοί. Οι στίχοι οι ξακουσµένοι πάντα κάνουν την αρετή πολύχρονη, µα όχι στον 
καθένα (σµικρός ἐν σµικροῖς, µέγας ἐν µεγάλοις ἒσσοµαι    τόν  ἀµφέποντ’ αἰεί φρασίν 
δαίµον’ ἀσκήσω κατ’ ἐµάν θεραπεύων µαχανάν. εἰ δέ µοι πλοῦτον θεός ὰβρόν ὀρέξαι, 
ἐλπίδ’ ἔχω κλέος εὺρέσθαι κεν ύψηλόν πρόσω. Νέστορα καί Λύκιον Σαρπηδόν’, 
ἀνθρώπων φάτις, ἐξ ἐπέων κελαδεννῶν, τέκτονες οἷα σοφοί ἅρµοσαν, γιγνώσκοµεν, ὰ 
δ’ ἀρετά κλειναῖς ἀοιδαῖς χρονία τελέθει. παύροις δέ πράξασθ’ εὐµαρές) 
Επίν. 3, 96-98: Και µε τη δόξα των έργων σου θα υµνούν και τη χάρη του αηδονιού του 
γλυκόλαλου, που γέννησε η Κέα (σύν δ’ ἀλαθείαι καλῶν καί µελιγλώσσου τις ὺµνήσει 
χάριν Κηίας ἀηδόνος. 
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Επίν. 5, 3-6: των ανθοστόλιστων Μουσών το στόλισµα θα γευθείς το γλυκόδωρο, πιο 
απ’ όλους τους άλλους επάξια (γνώσηι µέν ἰοστεφάνων Μοῖσαν γλυκύδωρον ἄγαλµα, 
τῶν γε νῦν αἲ τις ἐπιχθονίων, ὀρθῶς)  
 

Η σχέση του ποιητή µε τον τύραννο είναι επαγγελµατική (παρότι ενδέχεται να 
είναι επίσης και φιλική, βλ. γράµµατα παρηγοριάς). Το άσµα µπορεί να ιδωθεί ως 
ανταµοιβή για την παραγγελία και η φιλοξενία στην αυλή ως ανταπόδοση για το 
ποίηµα.13 Η ποίηση αποκτά αυτοσυνείδηση και καθίσταται το µέσον της εξύµνησης 
τόσο του πάτρωνα όσο και του ποιητή. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                 
1 Καθότι υπάρχουν αµφιβολίες και για την ακριβή εποχή στην οποίαν έζησε ο Ίβυκος, διατυπώθηκε η 
άποψη ότι ο αναφερόµενος στο ποίηµα Πολυκράτης ενδεχοµένως να είναι ο πατέρας του γνωστού 
τυράννου, που είχε το ίδιο όνοµα  
2 Την άποψη ότι πρόκειται για το γιο του τυράννου υποστηρίζει ο C. M. Bowra (Αρχαία Ελληνική 
Λυρική Ποίηση,  τ. Β΄ σ. 24) 
3 Ο Ίβυκος συνοδεύει την αναφορά στην Ελένη µε το επίθετο «ξανθᾶς», την Κύπριδα µε το 
«χρυσοέθειραν», ενώ χαρακτηρίζει «τανίσφυρον» την Κασσάνδρα. Αφιερώνει, ωστόσο, πολύ 
µεγαλύτερο χώρο  στο ανδρικό κάλλος αναφερόµενος εκτεταµένα στη φηµισµένη οµορφιά του 
Τρωίλου και του Ζεύξιππου, µε το όνοµα του οποίου αποκαθιστούν οι µελετητές το στίχο 40.  
4 Κατά τον Σκιαδά (Αρχαϊκός Λυρισµός, τ. 2, σ. 317) η εξύµνηση της οµορφιάς είναι µια έξυπνη 
υπεκφυγή του ποιητή, καθώς πρόκειται για την πιο ανώδυνη παραχώρηση, δεδοµένου ότι πλέον θα 
είναι ένας µισθωµένος ποιητής στην αυλή του Πολυκράτη.  
5 Βλ. Andrewes A. «Η τυραννία στην αρχαία Ελλάδα» (εκδ. Καρδαµίτσα, 1982) 
6 Ασφαλώς παραγγελίες ποιηµάτων δεν κάνουν µόνον οι τύραννοι. Όλα τα επινίκια άσµατα (και όχι 
µόνον) είναι παραγγελίες των ίδιων των αθλητών, των συγγενών τους ή και των πόλεων. Επίσης είναι 
αρκετά σύνηθες (αν και όχι απαραίτητο) να φιλοξενείται ο ποιητής από τον παραγγέλλοντα 
προκειµένου να έχει τη δυνατότητα να προετοιµάσει ο ίδιος την παράσταση, να εξασκήσει τον Χορό 
και ενδεχοµένως να τον συνοδεύσει µε τη λύρα του (πράγµα που παραδίδεται για τον Πίνδαρο). 
7 Φαίνεται πως εκείνος που εισάγει το είδος του επινίκιου χορικού άσµατος είναι ο Σιµωνίδης ο Κείος, 
ωστόσο δεν έχουν σωθεί παρά µόνον ελάχιστα αποσπάσµατα από τις επινίκιες ωδές του και τίποτε 
γραµµένο για τυράννους, παρότι ο ίδιος φιλοξενήθηκε συχνά σε βασιλικές αυλές τόσο στην κυρίως 
Ελλάδα όσο και στη Σικελία (έζησε στην αυλή του Ιέρωνα των Συρακουσών, όπου οδήγησε και τον 
ανιψιό του Βακχυλίδη, αλλά και του Θήρωνα στον Ακράγαντα, όπου και πέθανε). 
8 Για τις ωδές του Πινδάρου (Ολυµπιόνικοι και Πυθιόνικοι) χρησιµοποιήθηκε η µετάφραση του Β. 
Τάσου (Βιβλιοθήκη των Ελλήνων, Πινδάρου Ωδαί τ.1), ενώ για τις ωδές του Βακχυλίδη (Επίνικοι) η 
µετάφραση του Κ. Τοπούζη (Αρχαίοι Έλληνες Λυρικοί, Βακχυλίδης Ι, εκδ. Επικαιρότητα) 
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9 Το γεγονός ότι οι επινίκιες ωδές περιλαµβάνουν εκτεταµένη αναφορά σε κάποιο µύθο, δηλαδή σε 
κάτι φαινοµενικά άσχετο µε τη συγκεκριµένη κάθε φορά επιτυχία, προέρχεται από την παράδοση και 
έχει δύο πλευρές: την ιστορική (τώρα πια οι ύµνοι για τους θεούς και τους ήρωες προσαρµόζονται σε 
ανθρώπους) και την ηθική (κατά την αρχαία αντίληψη καθετί γήινο υπάγεται στο θεϊκό). Άλλωστε και 
οι αθλητικοί αγώνες γίνονταν προς τιµήν κάποιου θεού και εντάσσονταν σ’ ένα θρησκευτικό πλαίσιο, 
όπως και κάθε εκδήλωση των αρχαίων Ελλήνων. 
10 Με τη χρήση του µύθου και του επιµύθιου ο ποιητής καταφέρνει εκτός των άλλων να ανάγει το εδώ 
και το τώρα στο πάντα, το συγκεκριµένο στο γενικό και το διαρκές, και να εκφράζει την αντίληψή του 
για τη ζωή και τα µεγάλα θέµατα της ύπαρξης. 
11 Ο τρίτος Πυθιόνικος δεν είναι στην πραγµατικότητα επινίκια ωδή, αλλά ένα είδος παρηγορητικού 
γράµµατος προς τον Ιέρωνα, που ήταν σοβαρά άρρωστος. Αναφέρεται, ωστόσο, στις δύο 
προγενέστερες νίκες του Ιέρωνα στους ∆ελφούς.  
12 Τα επινίκια χορικά άσµατα παρουσιάζονταν κατά κανόνα στην τελετή υποδοχής του αθλητή στην 
πατρίδα του. Εφόσον η τελετή περιελάµβανε ποµπή, πιθανότατα τραγουδούσαν την επινίκια ωδή 
αρκετές διαδοχικές φορές κατά τη διάρκεια της ποµπής, ώστε να το ακούσουν όλοι οι 
παρευρισκόµενοι (βλ. Frankel, Early Greek Poetry and Philosophy σ. 429). Σε κάθε περίπτωση το 
ποίηµα αντιγραφόταν σε αρκετά αντίτυπα, ώστε να µείνει στα αρχεία της πόλης και να το κρατήσει η 
οικογένεια του νικητή ή όποιος άλλος ενδιαφερόταν. Μ’ αυτόν τον τρόπο υπήρχε η δυνατότητα να 
τραγουδηθεί σε διάφορες οικογενειακές ή άλλες συγκεντρώσεις και µ’ αυτήν την έννοια να αναβιώσει.  
13 Ολ. 3, 1κ.ε.: Τραγουδώ νάναι οι Τυνδαρίδες φιλόξενοι µε την καλή τους 
γνώµη πάντα για µένα ευνοϊκή … και να δοξολογώ τον πολυθρύλητο Ακράγα 
µε ύµνο ολυµπικό, στο Θήρωνα πλεγµένο…(Τυνδαρίδαις τε φιλοξείνοις 
δε ν καλλιπλοκάµω θ’ λένα κλεινάν κράγαντα γεραίρων ε χοµαι, 
Θήρωνος λυµπιονίκαν µνον ρθώσαις…)  


