


ΣΟΑ Ι΄ 
 

 ΘΤΡΑ 10: Ο  ΠΙΝΔΑΡΟ 
 
Ο Ρίνδαροσ υπιρξε ο δεφτεροσ μεγάλοσ ποιθτισ που χάριςε θ Βοιωτία ςτον ελλθνικό 
κόςμο, ςτον ελλθνικό πολιτιςμό, μετά τον Ηςίοδο. Από καλλιτεχνικισ και κοινωνικισ 
απόψεωσ ο Ρίνδαροσ πόρρω απζχει από τον ποιθτι τθσ Θεογονίας, όμωσ υπάρχουν δφο 
ςτοιχεία που τον ςυνδζουν με αυτόν: αφενόσ θ απόλυτθ ςοβαρότθτα μιασ 
κρθςκευτικότθτασ που αγκαλιάηει όλεσ τισ εκδθλϊςεισ και αφετζρου θ αυςτθρότθτα τθσ 
ζκφραςθσ, που αποφεφγει κάκε ςυμβιβαςμό. 
 

Ο Ρίνδαροσ γεννικθκε ςτο τελευταίο τζταρτο του 6ου αιϊνα π.Χ. ςτισ Κυνός Κεφαλές, ζναν 

οικιςμό που ανικε ςτθ Θήβα, και απεβίωςε μετά το 446 π.Χ., πικανϊσ ςτο Άργος. 

Ο ίδιοσ ο ποιθτισ, μεγάλοσ λάτρθσ του δελφικοφ κεοφ, του Απόλλωνα, αναφζρει ότι θ 

γζννθςι του ςυνζπεςε με τθ γιορτι των Ρυκίων (δε γνωρίηουμε μετά βεβαιότθτασ αν 

πρόκειται για τα Ρφκια του 522 ι του 518 π.Χ.). 

 

Η Αρχαία παράδοςθ δίνει διάφορα ονόματα ςτον πατζρα του Ρινδάρου —Δαΐφαντοσ, 

Σκοπελίνοσ, Ραγϊνδασ ι Ραγωνίδασ—, ενϊ ςτισ ςωηόμενεσ βιογραφίεσ του ποιθτι, όπωσ 

ςυμβαίνει τισ περιςςότερεσ φορζσ, πολλζσ είναι οι φανταςτικζσ, ψεφτικεσ ιςτορίεσ. 

Ο ίδιοσ ο Ρίνδαροσ, μιλϊντασ για τουσ προγόνουσ του (Πυθιόνικος 5, 76), αναφζρεται ςτουσ 

Αιγείδεσ, γενιά που εμφανίηεται ςτουσ κθβαϊκοφσ, τουσ ςπαρτιατικοφσ και τουσ κθραϊκοφσ 

κρφλουσ. Μποροφμε να δεχτοφμε ότι καταγόταν από αρχοντικι οικογζνεια τθσ Θιβασ, 

κακϊσ και ότι, όταν ςτάλκθκε ςτθν Ακινα ςε παιδικι θλικία, απζκτθςε μουςικι μόρφωςθ 

και ςυνδζκθκε με τθν παλαιά αριςτοκρατία τθσ πόλθσ, που εξακολουκοφςε να κυριαρχεί 

ςτον πολιτικό ςτίβο. 

Η παραμονι του νεαροφ Ρινδάρου ςτθν Ακινα ζκεςε τα κεμζλια των ςτενϊν ςχζςεϊν του 

με τουσ Αλκμεωνίδεσ, αριςτοκρατικό γζνοσ που διαδραμάτιςε ζναν ιδιαίτερα ςθμαντικό —

αν και όχι πάντα ευεργετικό— ρόλο ςτθν ιςτορία τθσ πόλθσ. Το μοναδικό επινίκιο που 

ζγραψε ο Ρίνδαροσ για Ακθναίο, το 486 π.Χ., αφοροφςε τον Αλκμεωνίδθ Μεγακλι, ανιψιό 

του Κλειςκζνθ, που λίγο πρωτφτερα είχε εξοςτρακιςτεί. 

Σφμφωνα με τθ βιογραφικι παράδοςθ, μουςικοί δάςκαλοι του Ρινδάρου υπιρξαν ο 

Απολλόδωροσ και ο Αγακοκλισ, ενϊ επίδραςθ άςκθςαν ενδεχομζνωσ ςτον νεαρό ο Λάςοσ ο 

Ερμιονεφσ και ο Σιμωνίδθσ ο Κείοσ. 

Η ποιθτικι δραςτθριότθτα του Ρινδάρου τον ςυνζδεςε με πολλά από τα τότε κζντρα 

δφναμθσ και παιδείασ. Πμωσ, τα ταξίδια που πραγματοποίθςε για τθν εκπλιρωςθ των 

υποχρεϊςεϊν του δεν τον ζκαναν να αποςταςιοποιθκεί από τθν πατρίδα του και τουσ 

ςυγγενείσ του, όπωσ είχαν πράξει αρκετοί περιπλανϊμενοι ποιθτζσ των Αρχαϊκϊν Χρόνων.  

Το αρχαιότερο από τα ςωηόμενα επινίκια του Ρινδάρου, ο 10οσ Ρυκιόνικοσ, φανερϊνει τθ 

ςχζςθ του ποιθτι με τθ Θεςςαλία: ςτα Ρφκια του 498 π.Χ. ο Ιπποκλζασ από τθν Ρζλιννα 

(Ρελινναίον) επικράτθςε ςτο δίαυλο των παιδιϊν, και ο Θϊραξ, ο πρεςβφτεροσ τθσ μεγάλθσ 



γενιάσ των Αλευαδϊν, παριγγειλε το τραγοφδι για τον επινίκιο πανθγυριςμό ςτον Ρίνδαρο, 

το νζο ποιθτι με τον οποίον τον ςυνζδεαν δεςμοί φιλοξενίασ. 

Στθν πρϊιμθ περίοδο του Ρινδάρου τα λατρευτικά ποιιματα ιταν, κατά τα φαινόμενα, πιο 

πολλά, κι επειδι αυτά χάκθκαν ςτθ ςυντριπτικι πλειονότθτά τουσ, δεν ξζρουμε αρκετά για 

τθ δθμιουργία του ςε αυτά τα χρόνια. 

Ωςτόςο, γνωρίηουμε ότι περί το 490 π.Χ. ςυνζκεςε ζναν παιάνα για τθ γιορτι των 

Θεοξενίων ςτουσ Δελφοφσ, ςτον οποίον ζπλεξε το εγκϊμιο τθσ Αίγινασ —επικίνδυνθσ 

αντιηιλου τθσ Ακινασ, πολιτικά δεμζνθσ με τθ Θιβα— και τραγοφδθςε για τον 

Νεοπτόλεμο, απόγονο του αιγινιτθ ιρωα Αιακοφ. 

Τθν ίδια εποχι ο Ρίνδαροσ υμνεί με τον 6ο και το 12ο Ρυκιόνικο δφο άνδρεσ από τον 

Ακράγαντα τθσ Σικελίασ, τον Θραςφβουλο, ανιψιό του τυράννου Θιρωνα, και τον αυλθτι 

Μίδα.  

Η πατρίδα του Ρινδάρου, θ Θιβα, βρζκθκε ςε κρίςιμθ καμπι μετά τθν ζναρξθ των 

Ρερςικϊν Ρολζμων, κακϊσ υπιρξε μια από τισ ελλθνικζσ πόλεισ που μιδιςαν κατά τθν 

εκςτρατεία του Ξζρξθ εναντίον των Ελλινων. Ο κίνδυνοσ εξολόκρευςισ τθσ από τουσ 

ζλλθνεσ νικθτζσ αποςοβικθκε μόνο μετά τθν παράδοςθ των ςπουδαιότερων φίλων των 

Ρερςϊν. 

Ο Ρίνδαροσ, που είχε ςχζςεισ με τθν περςόφιλθ αριςτοκρατία τθσ πόλθσ του και φμνθςε 

επανειλθμμζνα διάφορα μζλθ από εκείνεσ τισ γενιζσ που είχαν ςυνεργαςτεί με τουσ 

Ρζρςεσ, επιχείρθςε, ςτα χρόνια που ακολοφκθςαν τθ νίκθ των Ελλινων, να εξιλεωκεί για το 

πολιτικό λάκοσ του αναπτφςςοντασ ιδιαίτερεσ ςχζςεισ με τθν Αίγινα και αναηθτϊντασ τθν 

υποςτιριξθ των Αιγινθτϊν. 

Ράντωσ, αποφαςιςτικισ ςθμαςίασ για τθν καταξίωςθ του Ρινδάρου ςε πανελλινιο επίπεδο 

ιταν οι ςικελικζσ επιτυχίεσ του. Ο ποιθτισ απζκτθςε ςτενζσ ςχζςεισ και με τουσ δφο 

ιςχυροφσ άνδρεσ εκείνθσ τθσ περιόδου ςτθ Σικελία, τον Ιζρωνα Α’, τφραννο των 

Συρακουςϊν, και τον Θιρωνα, τφραννο του Ακράγαντα. Ανάμεςα ςτα ζτθ 476 και 474 π.Χ. ο 

βοιωτόσ ποιθτισ ζηθςε αρκετόν καιρό ςτισ αυλζσ του Ιζρωνα και του Θιρωνα, βιϊνοντασ τθ 

δφναμθ και τθ λάμψθ του ελλθνιςμοφ τθσ Δφςθσ. 

Στθ Σικελία πρζπει να βρζκθκαν ςτο δρόμο του Ρινδάρου οι δφο Κείοι, ο Σιμωνίδθσ και ο 

ανιψιόσ του Βακχυλίδθσ. Σφμφωνα μάλιςτα με τθν άποψθ οριςμζνων, αρκετοί ςτίχοι του 

ςτρζφονταν εναντίον των δφο κείων ποιθτϊν, που επιχειροφςαν να εξαςφαλίςουν τθν 

εφνοια των ςικελιωτϊν δεςποτϊν. 

Μεγάλα ιταν τα οικονομικά αλλά και τα καλλιτεχνικά οφζλθ που αποκόμιςε ο Ρίνδαροσ 

από τθν παραμονι του ςτθ Δφςθ, ςτισ αυλζσ των ιςχυρϊν ανδρϊν τθσ Σικελίασ. 

Ακολοφκθςε μια εξόχωσ δθμιουργικι περίοδοσ για εκείνον, κακϊσ από όλα τα μζρθ του 

ελλαδικοφ χϊρου υπιρχε ζντονο ενδιαφζρον για τα ζργα του ποιθτι, που μποροφςε πλζον 

να διεκδικεί τθν πρϊτθ κζςθ ανάμεςα ςτουσ χορικοφσ ποιθτζσ τθσ εποχισ του.  



Βεβαίωσ, δεν ζλειψαν και τα ηθλόφκονα ςχόλια για τα επιτεφγματα του Ρινδάρου ςτθ 

Σικελία, όπωσ και οι κατθγορίεσ ότι ιταν φίλοσ των δικτατόρων και παραμελοφςε τθν 

πατρίδα του. 

Ρερί τα τζλθ τθσ δεκαετίασ 480-470 π.Χ., ςτον κολοφϊνα τθσ δόξασ του, και μζςα ςτο κλίμα 

αιςιοδοξίασ που είχε καλλιεργθκεί μετά τθ νίκθ επί των Ρερςϊν, ο Ρίνδαροσ φμνθςε το 

μεγαλείο τθσ Ακινασ: «Ω ται λιπαραί και ιοςτζφανοι και αοίδιμοι, Ελλάδοσ ζρειςμα, κλειναί 

Ακάναι, δαιμόνιον πτολίεκρον». 

Σφμφωνα με τθν αρχαία παράδοςθ, οι μεν Θθβαίοι τον τιμϊρθςαν με πρόςτιμο χιλίων 

δραχμϊν γι’ αυτόν τον ζπαινο τθσ μιςθτισ πόλθσ, οι δε Ακθναίοι τον αντάμειψαν με 

προξενίαν (προνομιακι φιλικι ςχζςθ μεταξφ τθσ ακθναϊκισ πολιτείασ και ενόσ πολίτθ 

άλλθσ πόλθσ) και ζνα μεγάλο τιμθτικό ποςό. 

Στα κατοπινά χρόνια, οι νζεσ ςχζςεισ του Ρινδάρου δεν ζχουν τελειωμό. Ανάμεςα ςτουσ 

νικθτζσ των αγϊνων που ικελαν να εξαςφαλίςουν ζνα μνθμείο τθσ επιτυχίασ τουσ με το 

τραγοφδι του ςυγκαταλζγονται όδιοι, Κορίνκιοι, αλλά και ο Αρκεςίλαοσ Δ’, βαςιλιάσ τθσ 

Κυρινθσ, τθσ ακμαίασ ελλθνικισ πόλθσ τθσ Λιβφθσ.  

Ο τελευταίοσ είχε νικιςει με το άρμα του ςτουσ Δελφοφσ το 462 π.Χ., κι ο Ρίνδαροσ φμνθςε 

το γεγονόσ με δφο ωδζσ: θ μια (5οσ Ρυκιόνικοσ) προοριηόταν για τον πανθγυριςμό τθσ νίκθσ 

ςτθν Κυρινθ, ςτθ γιορτι του δωρικοφ Καρνείου Απόλλωνα, κι θ άλλθ (4οσ Ρυκιόνικοσ) 

τραγουδικθκε ςτθ γιορτι που ζλαβε χϊρα μζςα ςτο παλάτι. 

Ζνα ξεχωριςτό κεφάλαιο αποτζλεςε θ ςτακερι φιλικι ςχζςθ του Ρινδάρου με τθν Αίγινα. Ο 

ποιθτισ φμνθςε κατ’ επανάλθψιν αιγινιτεσ νικθτζσ, και οι τελευταίεσ λζξεισ που ακοφςαμε 

από αυτόν —8οσ Ρυκιόνικοσ, το 446 π.Χ.— αφοροφςαν το αγαπθμζνο του νθςί. 

Στθν τελευταία περίοδο τθσ ηωισ του ο Ρίνδαροσ πρζπει να παρακολουκοφςε ανιςυχοσ τισ 

πολιτικζσ εξελίξεισ, κακϊσ θ αντίκεςθ ανάμεςα ςτθν Ακινα και τθ Σπάρτθ γιγαντωνόταν. 

Μόνο δφο επινίκια, ο 4οσ Ολυμπιόνικοσ και ο 7οσ Ιςκμιόνικοσ, είναι δυνατόν να 

τοποκετθκοφν ςε αυτιν τθν περίοδο, κατά τθ διάρκεια τθσ οποίασ ο ποιθτισ ζηθςε τθν 

κατακλιπτικι κυριαρχία τθσ Ακινασ επί τθσ Βοιωτίασ (μετά τθ μάχθ των Οινοφφτων, το 457 

π.Χ.), αλλά και τθν αποκατάςταςθ τθσ βοιωτικισ ελευκερίασ (μετά τθ μάχθ τθσ Κορϊνειασ, 

το 447 π.Χ.). 

Δυςτυχϊσ, τα υπολείμματα που ζχουμε ςτθ διάκεςι μασ για τον Ρίνδαρο είναι πενιχρά ςε 

ςχζςθ με τα δεκαεπτά βιβλία που εξζδωςε τθν εποχι των Αλεξανδρινϊν ο περίφθμοσ 

γραμματικόσ Αριςτοφάνθσ ο Βυηάντιοσ. Ζντεκα βιβλία ποιθμάτων είχαν ςχζςθ με τθ 

λατρεία (Φμνοι, Ραιάνεσ, Δικφραμβοι, Ρροςόδια, Ραρκζνια, Υπορχιματα), ενϊ ςϊηονταν 

ακόμθ Εγκϊμια και Θρινοι, από ζνα βιβλίο για το κάκε είδοσ, κακϊσ και τζςςερα βιβλία 

Επινικίων. 

Οι Αλεξανδρινοί κατζταξαν τα Επινίκια του Ρινδάρου ςε Ολυμπιονίκουσ, Ρυκιονίκουσ, 

Νεμεονίκουσ και Ιςκμιονίκουσ, βάςει των πανελλθνίων αγϊνων ςτουσ οποίουσ 

πραγματοποιικθκαν οι νίκεσ που εξυμνεί ο ποιθτισ.  



Ζτςι, εκδόκθκαν τζςςερα βιβλία Επινικίων, δθλαδι από ζνα βιβλίο τόςο για τουσ μεγάλουσ 

αγϊνεσ τθσ Ολυμπίασ και των Δελφϊν, που διεξάγονταν κάκε τζςςερα χρόνια, όςο και για 

τουσ μικρότερουσ τθσ Νεμζασ και του Ιςκμοφ τθσ Κορίνκου, που επαναλαμβάνονταν κάκε 

δφο χρόνια. 

Ο χορόσ τραγουδοφςε αυτά τα τραγοφδια με αυλό και λφρα ςτον εορταςμό τθσ νίκθσ ςτθν 

πατρίδα, ςπανίωσ δε ςτον τόπο τθσ επιτυχίασ. Καμιά φορά τα Επινίκια εκτελοφνταν 

μονωδικά με ςυνοδεία λφρασ, φςτερα από τθ γιορτι. 

ΡΗΓΗ: Πίνδαρος, ο ιεροπρεπής ποιητής του Ωραίου, δθμοςίευςθ ςτο in.gr  
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