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ΘΤΡΑ 11: ΩΔΑΙ ΣΟΤ  ΠΙΝΔΑΡΟΤ 
 

Ο Πίνδαροσ ζγραψε χορικζσ αρκετϊν τφπων. φμφωνα με τουσ βιογράφουσ τησ φςτερησ 

αρχαιότητασ αυτζσ οι ωδζσ ταξινομήθηκαν από τουσ λόγιουσ τησ Βιβλιοθήκησ τησ 

Αλεξάνδρειασ ςε είδη:  

Ύμνοι, 1 βιβλίο 

Παιάνεσ, 1 βιβλίο 

Διθύραμβοι, 2 βιβλία 

Προςόδια, 1 βιβλίο 

Παρθζνια, 3 βιβλία, (περί των νεαρϊν γυναικϊν) 

Υπορχήματα 1 βιβλίο, (υποςτηρικτικά χοροφ) 

Εγκώμια, 1 βιβλίο 

Θρήνοι, 1 βιβλίο 

Επινίκια, 4 βιβλία 

Από αυτό το εκτενζσ corpus μόνον οι επινίκιες ωδζς ζχουν διαςωθεί πλήρεισ. Οι υπόλοιπεσ 

είναι γνωςτζσ μόνον από παραπομπζσ άλλων ςυγγραφζων ή ςπαράγματα παπφρων που 

ανακαλφφθηκαν ςτην Αίγυπτο.  

Ολυμπιόνικοι 

Νεμεόνικοι 

Πυθιόνικοι 

Ιςθμιόνικοι 

 

Η ελληνική αριςτοκρατική τάξη του πρϊτου μιςοφ του 5ου αι. π.Χ., κυρίωσ οι τφραννοι τησ 

ικελίασ και η ςυντηρητική αριςτοκρατική τάξη τησ Αίγινασ, ήταν οι βαςικοί πελάτεσ του 

ποιητή , βρίςκοντασ ς' αυτόν ζναν εξαίρετο υμνητή των παλαιϊν αριςτοκρατικϊν αξιϊν 

που απειλοφνταν, ιδιαίτερα ςε μια εποχή ςημαντικϊν πολιτικϊν αλλαγϊν. Η εξφμνηςη τησ 

αθλητικήσ επιτυχίασ του νικητή και τησ αρετήσ του, τησ οικογζνειάσ του και τησ περιουςίασ 

του αποτελεί την αφορμή για την εξφμνηςη των αριςτοκρατικϊν αξιϊν. Ο ζπαινοσ του 

νικητή ενιςχφεται, καθϊσ πλζκεται με το μφθο, πράγμα όμωσ που δυςχεραίνει ιδιαίτερα 

την κατανόηςη του περιεχομζνου και προχποθζτει ζνα καλά ενημερωμζνο κοινό. Ο ποιητήσ 

χρηςιμοποιεί τα ποιήματά του όχι μόνο για να μιλήςει για τισ νίκεσ που κζρδιςε ο 

παραγγελιοδόχοσ του και για την ευρφτερη οικογζνεια του νικητή, αλλά και για να τονίςει 

το παρελθόν τησ οικογζνειασ και τισ διαςυνδζςεισ τησ πανελλαδικά. τα Επινίκιά του ο 



Πίνδαροσ περιλαμβάνει γνωμικά αποφθζγματα, ςυχνά ςφντομα και πνευματϊδη, 

διάςπαρτα μζςα ςτο ποίημα ωσ γενικά ςχόλια για την ανθρϊπινη φπαρξη, τισ ιδιοτροπίεσ 

τησ τφχησ και, ςυχνά, ηθικοπλαςτικζσ παρατηρήςεισ. 

 

[ Πλήρη μετάφραςη του πινδαρικοφ ζργου με πλοφςια ςχόλια εκπόνηςε ο Παναγήσ 

Λεκατςάσ (Πίνδαροσ, μετάφραςη και ερμηνευτικά, 2η ζκδοςη, Δίφροσ, Αθήνα, 1960. ] 
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