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ΑΝΤΏΝΙΟΣ ΒΡΆΚΑΣ 

Δρ Φιλοσοφίας 

Κ ε ί μ ε ν ο 2 

Κάλλιστον αϊ μεγαλοπόλιες Άθαναι 
προοίμιον Άλκμανιδαν εύρυσθενεΐ 
γενεςχ κρηπίδ' άοιδαν ϊπποιοι βαλέσθαι. 3/4 
έπει τίνα πάτραν, τίνα οίκον ναίων ονυμάξεαι 5/6 
επιφανέστερο ν 
Ελλάδι πυθέσθαι; 

πάσαισι γαρ πολίεσι λόγος ομιλεί 
Έρεχθέος αστών, "Απολλον, οι τεόν 10 
δόμον Πυθώνι δία θαητον ετευξαν. 11/12 
άγοντι δε με πέντε μεν 'Ισθμοί νίκαι, μία δ' εκπρεπής 13/14 
Διός 'Ολυμπιάς, 15 
δύο δ' από Κίρρας, 

1. Όφείλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον Επίκουρο Καθηγητή του 
Πανεπιστημίου 'Αθηνών Ν. Γεωργαντζόγλου για την πολύτιμη συμβολή του στην 
ολοκλήρωση της παρούσης μελέτης. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον 
Επίκουρο Καθηγητή Ά. Παπαθωμα, καθώς και τον Λέκτορα Χ. Τσαγγάλη για 
τις χρήσιμες υποδείξεις τους κατά τα πρώτα στάδια της συγγραφής. Τά λάθη 
και οι παραλείψεις είναι δικά μου. Διεξοδικότερος υπομνηματισμός πραγματο
ποιείται στην ιταλική έκδοση τών Πυθιονίκων υπό τον τίτλο Pindaro. Le Pitiche, 
Introduzione, testo critico e traduzione di Bruno Gentili. Commento a cura di Paola 
Angeli Bernardini, Ettore Cingano, Bruno Gentili e Pietro Giannini, Roma 1995. 

2. Tò κείμενο προέρχεται άπό τήν έκδοση τών Β. Snell - Η. Maehler Pindarì Carmina 
cum Fragmentis Pars I: Epinicia (Teubner) Leipzig 1989 . 
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ώ Μεγάκλεες, 
ύμαί τε και προγόνων. 
νέα δ' εύπραγία χαίρω τι* το δ' άχνυμαι, 
φθόνον άμειβόμενον τα καλά έργα. φαντί γε μάν 
ούτω κ' άνδρί παρμονίμαν 20 
θάλλοισαν εύδαιμονίαν τα και τα φέρεσθαι. 

Άπόοοση στην Νέα Ελληνική 

Ή μεγάλη πόλη των 'Αθηνών είναι τό λαμπρότερο προοίμιο 
πού μπορεί να βάλει κανείς σάν θεμέλιο (των) τραγουδιών 
προς τιμήν της πανίσχυρης γενιάς τών Άλκμεωνιδών3 

για τους ίππους της (= για τις αρματοδρομίες της). 
Γιατί ποια πατρίδα, ποιόν οίκο αν κατοικούσες, 
θά μπορούσες να τον ονομάσεις επιφανέστερο 
ώς προς την φήμη του στην Ελλάδα; 

Διότι σέ όλες τις πόλεις, 'Απόλλωνα, 
γίνεται λόγος για τους πολίτες τού Έρεχθέα, 
οι οποίοι τον οίκο σου στην ιερή Πυθώ θαυμαστό (τον) οικοδόμησαν. 
Με οδηγούν πέντε νίκες στον 'Ισθμό, 
μία ξεχωριστή τοϋ Δία 'Ολυμπιάδα 
και δύο από την Κίρρα, Μεγακλή, δικές σου και τών προγόνων σου. 

Και για τήν νέα σου επιτυχία νιώθω μεγάλη χαρά· 
όμως στενοχωριέμαι για τούτο, 
πού ο φθόνος είναι ή ανταπόδοση στά καλά έργα. 
"Ομως λένε πώς έτσι ή μόνιμη και ακμαία ευτυχία 
μπορεί νά φέρει σέ έναν άνδρα άλλοτε τά μέν, άλλοτε τά δέ. 

[Μέτρο αιολικό, Snell-Maehler. cO Gildersleeve, σ. 322, τό χαρακτη
ρίζει «λογαοιδικόν». 
Δομή: Στροφή με θέμα τήν 'Αθήνα και τους Άλκμεωνίδες, 
"Αντιστροφή με θέμα τό μοτίβο «γενναιοδωρία - επιτυχία», επωδός 
με θέμα τό μοτίβο «φθόνος - διαρκής ευδαιμονία». "Ολοι οι μελε
τητές υιοθετούν αυτήν τήν διάρθρωση· μόνον ο Race προβαίνει στην 

3. Ό Crotty σ. 10 δίνει μία ενδιαφέρουσα μεταφραστική πρόταση: "...in honour of the 

mighty race of the Alcmaeonids and their horses." 
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διάκριση μιας ακόμη ενότητας μέσα στην αντιστροφή, της ενότητας 
των νικών4.] 

1. Εισαγωγικά5 

Ή συντομότερη ωδή των Πυθιονίκων αφιερώνεται σε έναν σπου
δαίο άνδρα, τον Μεγακλή, μέλος της διακεκριμένης 'Αθηναϊκής 
οικογένειας τών Άλκμεωνιδών6. Μαζί με τον Ν. 2 για τον Τιμόδημο 
τον Άχαρνέα είναι ol δύο μοναδικές ωδές τοΰ Πινδάρου για 
Αθηναίους. 

ΟΙ Άλκμεωνίδες, αν και είχαν συμφωνήσει νά ανακατασκευά
σουν τον πυρπολημένο από τους πολιτικούς τους αντιπάλους 
Πεισιστρατίδες ναό τοΰ Απόλλωνα στους Δελφούς μέ σκληρό 
πορώδη λίθο, υπερέβησαν τους ορούς της συμφωνίας και χάρισαν 
στον ναό λαμπρή μαρμάρινη πρόσοψη7. Τό γεγονός αυτό, τό όποιο 
συνέβη τό 548 π.Χ., υπογράμμισε τήν ευσέβεια τών Άλκμεωνιδών, 
άλλα και τήν τεράστια οικονομική επιφάνεια τους. 

Τό 490 π.Χ., τέσσερα έτη πριν άπό τήν νίκη τοΰ Μεγακλή 
στους Πυθικούς αγώνες μέ τέθριππον άρμα, ή οικογένεια του 
έγειρε υποψίες ότι είχε βοηθήσει τους Πέρσες εισβολείς πρίν άπό 
τήν μάχη τοΰ Μαραθώνα8. Ό Ιδιος ό Μεγακλής τήν χρονιά της 
νίκης του (486 π.Χ.) ήταν στην εξορία, θύμα όστρακισμοϋ9, εξ 
αιτίας αυτών ακριβώς τών υποψιών. Ή κατάσταση αυτή μάλλον 
επηρέασε τις σκέψεις τοΰ Πινδάρου στο τέλος της ωδής σχετικά 
μέ τό μεγαλείο τών ανθρώπων 1 0. "Ισως επηρέασε τον ποιητή και 

4. Ό Wilamowitz σ. 155 βρίσκει αναλογία μεταξύ της Ιστορίας τοΰ Μεγακλή και 
αυτής τοΰ Πολυκράτη. 

5. Συντομογραφίες: Πίνδ. = Πίνδαρος, Ό. - Όλνμπιόνικος, Π. = Πυθιόνικος, Ν. 
= Νεμεόνικος, 7. = Ίσθμιόνικος, Παι. = Παιάνας, Παρθ. = Παρθένειον, Θρ. = 
Θρήνοι, Σ = Σχόλια, Ήδτ. = Ηρόδοτος, Ίλ. = Ίλιάς, Όδ. = 'Οδύσσεια, Υ = 
Υποκείμενο, χφφ. = χειρόγραφα. 

6. Nisetich σ. 198, Race σ. 321. 
7. Σ 9b, Ήδτ. 5.62.2-5. 
8. Ήδτ. 6.115. 
9. "Εχουν βρεθεί όστρακα μέ τό όνομα του στην Ακρόπολη· ó όστρακισμός δεν 

εμπόδιζε τήν συμμετοχή σε πανελλήνιους αθλητικούς αγώνες, Burton σ. 32. 
10. Nisetich σ. 198. 
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στον προσδιορισμό του στόχου του. Δηλαδή, μέ την παροΰσα 
ωδή ο Βοιωτός χορικός στόχευσε στο να καταπολέμηση τον 
φθόνο καΐ να αναίρεση τα αρνητικά αποτελέσματα του, όπως ή 
εξορία. Το ϊδιο έπραξε καΐ στον Ό. 12 για τον Έργοτέλη, όπου 
έγραψε οτι, άν δεν είχε έξορισθή ó Έργοτέλης στην 'Ιμέρα, δεν 
θα είχε γίνει διάσημος δρομέας. Δηλαδή αντέστρεψε το νόημα: ο 
φθόνος προκάλεσε τήν εξορία, ή οποία ωφέλησε τον πρωταθλητή 
αριστοκράτη. 

Ό Π. 7 πιθανώς παραστάθηκε στους Δελφούς11, ή μέ λιτανεία 
(«κώμος εν πομπή»), ή εν στάσει ενώπιον του ναοϋ τοϋ 
'Απόλλωνα12. "Αν θεωρήσωμε οτι ó χώρος παράστασης ήταν ol 
Δελφοί, τότε αποκτά ιδιαίτερο νόημα και ή κεντρική αναφορά τοϋ 
ποιήματος στην αποκατάσταση τοϋ ναοϋ1 3. 

Ή ωδή είναι μία extempore σύνθεση, γι' αυτό είναι σύντομη και 
απλή1 4. Παρά τήν συντομία της είναι φανερά ολοκληρωμένη στην 
δομή της και αξιοθαύμαστα προσαρμοσμένη στην περίσταση της1 . 
Περιλαμβάνει όλα τά συστατικά ενός Έπινίκου, εκτός άπό τον 
μύθο- δηλαδή έχωμε: 
- ύμνο στην πόλη τοϋ νικητή, 
- κατάλογο τών νικών της οικογένειας του, 
- σύντομη έκφραση τοϋ αισθήματος τοϋ ποιητή, 
- συμβατικό γνωμικό στο τέλος, 
- αναφορά στον θεό της εορτής. 

Δέν υπάρχει μϋθος, άλλα δέν υπάρχει και τίποτε πού νά μήν 
είναι αυστηρά συνδεδεμένο μέ τις περιστάσεις . Ό Πίνδαρος υμνεί 

11. Burton σ. 32, 'Ιακώβ α 293. 
12. Burton σ. 32, Wilamowitz 155. 
13. Burton o. 32. 
14. ibid. 
15. Burton σ. 32, Gildersleeve σ. 322. 
16. Μϋθος δέν υπάρχει καΐ στον Ό . 5 (άντ' αύτοϋ γίνεται μνεία στον Πέλοπα), _. 

11 (υμνούνται οι Έπιζεφύριοι Λοκροί), Ό 12, Ό. 14 (αναφέρονται οί Χάριτες), 
Ν. 2 (γίνεται μικρή αναφορά στά «τρωικά»), Ό. 2 (παρουσιάζονται oi άθλοι 
τοϋ Ξενοκράτους), Ό. 3 (απαριθμούνται οί άθλοι τοϋ Μέλισσου). Ή έλλειψη 
μύθου στον Π. 7 και στον Ό. 12 δέν συνιστά μειονέκτημα για το πινδαρικό 
argumentum σύμφωνα μέ τον Crotty σ. 10. Κατά τον Hamilton σ. 35 το «άγοντι» 
(«Στόχος τοϋ Ποιητή», "Poet's Task") εισάγει το "kernel", όμως ô Greengard, σ. 
17 σημ. 16, πιστεύει πώς στον συγκεκριμένο Έπίνικο δέν υπάρχει καθόλου 
"kernel". Για τον ορο αυτόν βλ. Hamilton, σσ. 35, 37, 46, 51. 
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την Αθήνα τέσσερα έτη μετά τον θρίαμβο της στον Μαραθώνα, 
αλλά δεν αναφέρεται στην λαμπρή νίκη της πόλης· ίσως απηχεί τίς 
αναμνήσεις από τα χρόνια πού ο ϊοιος πέρασε εκεί σπουδάζοντας 
μουσική (περίπου 510-500 π.Χ.)· Γενικώς ó Πίνδαρος δεν ύμνησε 
τήν 'Αθήνα για τήν συμβολή της στους Περσικούς πολέμους πριν 
τό 470 π.Χ. (βλ. Π. 1.75-6). Τήν ϊδια εποχή με τον Π. 7 συνέθεσε 
τον Ν. 2 (485 π.Χ.) για έναν άλλο 'Αθηναίο- και εκεί επίσης δεν 

1 7 

επαινεί τήν νίκη των 'Αθηναίων στον Μαραθώνα . "Οσοι έχουν 
ερευνήσει τό θέμα πιθανολογούν οτι ó Πίνδαρος βρέθηκε σε 
δύσκολη θέση κατά τήν διάρκεια τών Περσικών πολέμων, διότι οι 
συμπατριώτες του Θηβαίοι είχαν «μηδίσει», ενώ και τό δελφικό 
Ιερατείο, αλλά και ή «εύρυσθενής γενεά» τών Άλκμεωνιδών είχαν 
τηρήσει μάλλον φιλική στάση προς τους εισβολείς. 'Επίσης ή συμ
μαχία 'Αθηνών - Πλαταιών, πού είχε οδηγήσει στον θρίαμβο τού 
Μαραθώνα, στρεφόταν πρωτίστως κατά του κοινού εχθρού αμφο
τέρων, δηλαδή τών Θηβών,18 επομένως ήταν δύσκολο, αν οχι 
αδύνατο για τον Πίνδαρο να ύμνηση τήν μεγάλη επιτυχία της. 
Χωρίς να θέλω να αρνηθώ τήν σημασία αυτών τών παρατηρήσεων, 
πιστεύω πώς ή επισήμανση τού Burton, σ. 33 και σημ. 2, οτι οι 
"Ελληνες δεν είχαν εκτιμήσει ακόμη (τό 486 π.Χ.) τήν σπουδαιό
τητα της νίκης στον Μαραθώνα ερμηνεύει πληρέστερα τό ζήτημα. 
Είναι αναμφισβήτητο τό γεγονός οτι μόνο μετά τό τέλος τών περ
σικών πολέμων τό ελληνικό έθνος άρχισε να συνειδητοποιή τό 
μέγεθος της επιτυχίας του 1 9. 

Στον 7° Πυθιόνικο ο Πίνδαρος υμνεί τήν πιο διακεκριμένη 
οικογένεια τών 'Αθηνών με ανεπιφύλακτο θαυμασμό για τήν 
ευσέβεια, τον πλούτο, τις νίκες και τήν καταξίωση της . "Ετσι βρί
σκει τήν ευκαιρία να άναφερθή στο πρόβλημα τού Μεγακλή, δηλαδή 

17. Burton, σσ. 32-3. 
18. Fennell, σ. 215. 
19. Κατά τον Fennell, σ. 216 οι Έλληνες άρχισαν να συνειδητοποιούν τον κοσμοϊ

στορικό χαρακτήρα τοϋ άντιπερσικοϋ αγώνα μετά τήν ναυμαχία στην 
Σαλαμίνα. Βλ. επίσης Cole, ο. 70. 

20. Άλλα και για τήν πιθανή σχέση της με τήν έλευσίνεια λατρεία, βλ. 
Wilamowitz, σ. 155. Bowra, σ. 2, σημ. 1: "...the choral song which had for two 
centuries reflected and shaped the sentiments, the outlook, and the convictions of 
the Greek aristocracies". 
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στην εξορία, και να ζήτηση εμμέσως την μεσολάβηση του 'Απόλλωνα 
για την λύση του2 1, ενώ παραλλήλως προσπαθεί να το σύνδεση με 
τον προβληματισμό του γιά την επίδραση τοΰ φθόνου στην ζωή των 
ανθρώπων. Τό θέμα της εξορίας επανέρχεται στον 12° 
Όλνμπιόνικο, στον I o Ίσθμιόνικο και στον επίλογο του 4 ο υ 

Πυθιονίκου δίνοντας τήν ευκαιρία για λεπτομερέστερη μελέτη της 
σημασίας του για τήν Ποιητική τοΰ Πινδάρου2 2. Βιβλιογραφία 
ειδική για τους Άλκμεωνίδες παρατίθεται στο τέλος τον άρθρου. 

Χρονολογικός Πίνακας 

632 π.Χ. Μεγακλής: διέθετε κρατικό αξίωμα και συνδέθηκε με 
τό «κυλώνειον άγος». "Εκτοτε οι 'Αθηναίοι θεω
ρούσαν υπαίτιους για τό μίασμα τους Άλκμεωνίδες, 
γι' αυτό τους εξόρισαν όλους, ζωντανούς και νε
κρούς. 

592 π.Χ. Νίκη τοΰ Άλκμέωνα στους 'Ολυμπιακούς αγώνες με 
άρμα τέθριππο (Πίνδ. Π. 7.14-15, Ήδτ. 4.131, 6.125) ή 
ζεύγος ίππων ('Ισοκράτης Περί τον ζεύγους 25). ό lôtoç 
είχε συμμετάσχει ώς έπί κεφαλής αθηναϊκού στρατιω
τικού σώματος στον α' Ιερό πόλεμο, επομένως θά πρέ
πει νά είχε επιστρέψει στην 'Αθήνα άπό τήν εξορία. 

548 π.Χ. 'Αποκατάσταση τοΰ ναού τοΰ 'Απόλλωνα στους 
Δελφούς (Ήδτ. 5.62)· οί Άλκμεωνίδες είχαν ήδη 
αρχίσει νά συγκρούωνται με τον Πεισίστρατο και 
στο τέλος εξορίστηκαν καί πάλι, τό 546 π.Χ. 
("Ηδτ. 5.62). επανήλθαν και έπανεξορίσθηκαν τό 
514 π.Χ. άπό τον "Ιππία, εξ αιτίας τής συμμετοχής 
τους στην συνωμοσία πού κατέληξε στην δολοφο
νία τού "Ιππάρχου. 

21. Κ α τ ά τον Bowra, σ. 395 "When in P. 7 he touches on contemporary events, they are 

almost forced upon him, and he shows no understanding of what lies behind them"· 

άλλα κατά τον Huxley, o. 27, ό π ω ς καί γ ια τήν Kurke σο. 194, 258, υπάρχει πρό

θεση τοΰ Πινδάρου νά μεσολαβήσει γ ιά λογαριασμό του Μεγακλή. Γιά τήν 

συγκεκριμένη ωδή ώς argumentum βλ. W. J. Slater, "Doubts about Pindaric 

Interpretations", CJ 72.3 (1976-7) 193-208. 

22. Γιά μία διαχρονική θεώρηση του θέματος βλ. Ε. Dönt, "Zur Poetik politischer Lyrik 
(Horaz, Pindar, Brecht) Wiener Humanistische Blätter 35 (1993) 7-20. 
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511 π.Χ. Συνεργασία των εξόριστων Άλκμεωνιδων με το 
μαντείο των Δελφών πού ώδήγησε στην εκδίωξη τοϋ 
'Ιππία καί στην δική τους θριαμβευτική επάνοδο 
στην 'Αθήνα23. 

510-500 π.Χ. Παραμονή τοϋ Πινδάρου στην 'Αθήνα για μουσικές 
σπουδές. 

490 π.Χ. Νίκη των 'Αθηναίων στον Μαραθώνα· υποψίες οτι οι 
ήδη εξόριστοι άπο τήν πόλη Άλκμεωνίδες είχαν βοη
θήσει τους Πέρσες εισβολείς πριν τήν μάχη. 

487-6 π.Χ. Όστρακισμός καί τοϋ Μεγακλή24. 
486 π.Χ. Νίκη τοϋ Μεγακλή στους Πυθικούς αγώνες, πιθανό

τατα μέ τέθριππο άρμα· σύνθεση καί παράσταση της 
ωδής στους Δελφούς25. 

2. Κείμενο-Σχόλια κατά στίχο 

1-8 Ή 'Αθήνα είναι ή πλέον ύμνούμενη πόλη καί οι Άλκμεω
νίδες είναι ή πλέον ύμνούμενη οικογένεια στην Ελλάδα 2 6 . Τα σημα
ντικότερα σημεία τών τριών πρώτων στίχων είναι ή 'Αθήνα, οι 
Άλκμεωνίδες και ή εξύμνηση τους («άοιδή»). Οι τρεις αυτές λέξεις 
τοποθετούνται από τον Πίνδαρο σε τέτοια θέση μέσα στους στίχους, 
ώστε ή σημασία τους νά προβάλλεται αναλόγως. Το «Άθαναι» καί 
το «άοιδαν» βρίσκονται στο τέλος τών στίχων 1 καί 3, ενώ το 
«Άλκμανιδαν» στην μέση τοϋ στίχου 2· είναι δε τετρασύλλαβη λέξη 
ευρισκόμενη μεταξύ δύο επίσης τετρασυλλάβων λέξεων («προοί-

23. Βλ. Κ. Η. Kinzl,"Philochoros FgrHist 328 F 115 and Ephoros. Observations on Schol. 
Pind. Pyth. 7,9B" Hermes 102 (1974) 179-90. 

24. Tò 487 π.Χ. κατά τον Race o. 321, τήν άνοιξη τοϋ 486 π.Χ. σύμφωνα μέ τον 
Burton σ. 32 (αμφότεροι άντλοϋν τήν πληροφορία άπο τον 'Αριστοτέλη αθηναί
ων Πολιτεία 22.5). 

25. Burton,a 32, Race σ. 321* όμως ó Fennell σ. 216 και ó Gildersleeve σ. 321 προσέ-
γραψαν τήν νίκη στο 490 π.Χ., χωρίς να μπορούν να τήν εντοπίσουν πριν ή 
μετά άπο τήν μάχη τοϋ Μαραθώνα. Ό Nisetich σ. 198 μάλλον συμφωνεί. Ό 
Farneil (β) σ.190 όμως τάχθηκε υπέρ τοϋ 486 π.Χ. χωρίς να άμφισβητηθη έκτοτε. 

26. Racco. 321. Tò σχόλιο τοϋ Ιακώβ για τήν «αναιτιολόγητη» αναφορά τοϋ ποιητή 
στην πατρίδα τοϋ Μεγακλή δημιουργεί κατά τήν γνώμη μου τήν παρανόηση οτι 
ή υμνητική εναρκτήρια αναφορά στην πατρίδα τοϋ ύμνουμένου (εδώ είναι ή 
Αθήνα) δέν άπαντα συχνά στους Έπινίκους. 
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μιον», «εύρυσθενεΐ»). Ό ποιητής συνδέει ηχητικά αυτά τα τρία 
σημαντικά στοιχεία μέσψ της παρήχησης του -α και της επαναλαμ
βανόμενης συλλαβής -αν Άθαναι - Άλκμανιδαν - άοιδαν. "Ετσι το 
προοίμιο τοϋ 77. 7 αποκτά και ηχητική συνοχή. Ή θέση των 
Άλκμεωνιδών μεταξύ τής πόλης και τοϋ ΰμνου δεν είναι τυχαία: ή 
'Αθήνα θεωρείται «προοίμιον» ενός ΰμνου («άοιδής») πού αποσκο
πεί στο να ύμνηση τους Άλκμεωνίδες. Ή δομή των τριών πρώτων 
στίχων είναι οργανωμένη έτσι ώστε τό αντικείμενο τοϋ ένδιαφέρο-

27 

ντος (οι Άλκμεωνίδες) να βρίσκεται στο επίκεντρο . 

1 Κάλλιστον: σημειωτέα ή χρήση υπερθετικού στο προοίμιο των 
ωδών, όπως στα χωρία Ό. 1.1 κ.ε. (άριστον ύδωρ, φέρτερον), Ό. 
4.1, 5.1, 7.4, 9.1 (καλλίνικος), 9.10 (κάλλιστον εδνον), 11.1, 13.1, 
14.2 (καλλίπωλον), 77. 8.4, 9.7, 11.3, 12.1, Ν. 2.9, 3.8, 4.1, 7. 2.5, 
4.1, άλλα και στον επίλογο, π.χ. 77. 1.100, ή και σέ άλλες θέσεις, 
π.χ. 77. 4.187, 5.106, 8.27, Ν. 3.57. Το «Κάλλιστον... Άθαναι» αντι
στοιχεί στο «πάσαισι γαρ πολίεσι... ομιλεί», Stocken σ. 42. 

- μεγαλοπόλιες (πβ. 77. 2.1 και μέ άλλη όμως σημασία στον 77. 
8.2* πβ. επίσης Βακχυλίδη 5.199, 19.121): στην φράση «ή μεγάλη 
πόλη των Αθηνών» το «μεγάλη» αναφέρεται κυρίως στην δόξα της. 
Τό α' συνθετικό λειτουργεί ώς επιθετικός προσδιορισμός στο β' 
συνθετικό, όπως στα επίθετα με/αΑόπολις = μεγάλη πόλις, μεγι-
στοπάτως) = μέγιστος πατήρ, μεγιστάναοοα = μεγίστη άνασσα* βλ. 
επίσης Ό. 1.3 (μεγάνωρ)28. "Αλλα επίθετα πού χρησιμοποιεί ο 
Πίνδαρος για τήν "Αθήνα είναι τό «κρανααί» (Ό. 7.82), τό «κλει-
ναι» (Ό. 13.38, Ν. 8.11), και το «ευώνυμαι» (Ν. 4.19) . Ό Forssman 
στις σσ. 107-8 λέει οτι κάποια χειρόγραφα τοϋ Πινδάρου έχουν 
«Αθήναι», αλλά όλοι οι εκδότες προτιμούν νά γράφουν τήν λέξη 
μέ -α- (πβ. Lind σσ. 36-7). 

2 προοίμιον30: ή λέξη άπαντα και στά χωρία 77. 1.4, Ν. 2.3, άπ. 
78.2* έτσι λεγόταν τό προοιμιακόν άσμα (prelude) πού ψαλλόταν 

27. Για μία λεπτομερή, αν και κάπως υπερβολική, ανάλυση της δομής τοϋ ποιήμα
τος βλ. Newman & Newman, σσ. 106-9. 

28. Tò α' συνθετικό επανέρχεται στον «Μεγακλή» και το β' στο «πολίεσι», ib. σ. 108. 
29. βλ. καί Ιακώβ ad loe. 
30. πβ. Ν. 4.11 «προκώμιον»=«προοίμιον έπικωμίου ΰμνου» Burton, σ. 33. 
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πριν την θεμελίωση οίκου/ναού31· εδώ το προοίμιο αποκτά την 
Ι Ο 

σημασία της κρηπίδας επί της οποίας οικοδομείται ή ωδή , έτσι 
αύτη παρομοιάζεται με ναό, και συγκεκριμένα με τον ναό τοϋ 
"Απόλλωνα στους Δελφούς, τον όποιον αποκατέστησαν οι 
Άλκμεωνίδες. Ό Πίνδαρος συνηθίζει να μιλάη για την ωδή του με 

l ' I 

μεταφορικό τρόπο . Ό Segal στην σ. 13 παραλληλίζει τό εξεταζό
μενο χωρίο με τό 77. 1.2 («βάσις άγλαΐας άρχά»), οπού ή συσσώ
ρευση τών ουσιαστικών δίνει μεταφορική χροιά στην έναρξη της 
παράστασης τοϋ έπινίκου, από τήν εννοιαν ότι με αυτήν εγκαινιά
ζεται τό εγκώμιο πού θα συνοδεύει στο διηνεκές τους ύμνουμένους· 
στον 77. 1 πρόκειται για τον 'Ιέρωνα, ένώ εδώ για τους 
Άλκμεωνίδες. Τό προοίμιο, πού είναι ενα μή αφηγηματικό μέρος 
τοϋ πινδαρικού Έπινίκου, διαθέτει λειτουργική και υφολογική 
αυτονομία, Hummel § 58 και σημ. 5. Τό ίδιο συμβαίνει και εδώ 
χάρη στην οργάνωση της δομής, τήν οποία αναλύσαμε στο σχόλιο 
τών στίχων 1-8. 

2 "Αλκμανιδών: Σύμφωνα με τον Παυσανία 2.18.8 ή γενιά κατα
γόταν από τήν Μεσσηνία και μετοίκησε στην 'Αττική, όταν ή πελο
ποννησιακή αυτή περιοχή ύπετάγη στους Δωριείς. Έτσι θεωρείται 
οτι πρόγονοι τών Άλκμεωνιδών ήταν κατά σειράν οί Νηλεύς, 
Νέστωρ, Θρασυμήδης και Σίλλος, ο πατέρας τού Άλκμέωνος, με 
τον όποιο αρχίζει ή «Αττική» ιστορία της οικογένειας, ή οποία 
εξελίχθηκε σε μία από τις πλουσιότερες και ισχυρότερες της 
'Αθήνας. Ή πρώτη τους εγκατάσταση ήταν στο Αειψύδριον, οχυρό 

31. Gildersleeve ad loe. 
32. Farneil (β) ad loe, πβ. Ό. 6.1-4, 77. 3.113, Ν. 8.46, Ν. 4.80 και 'Αριστοφάνης 

Θεσμοφοριάζουσαι 49 κ.έ., Ειρήνη 749-50, Βάτραχοι 1004. Στο 77. 6.9 ή λέξη 
«θησαυρός» παραπέμπει και στο κτίσμα μέ το Ιδιο όνομα. Για παρόμοιους 
συμβολισμούς βλ. Norwood σσ. 23 κ.έ. Ό Bowra στην σ. 21 εξηγεί μέ πειστικό 
τρόπο τήν χρήση της παρομοίωσης: παρέχει αίσθηση δύναμης, διάρκειας και 
μεγάλης ομορφιάς: "The song is like a building, but it surpasses all other buildings in 
splendour and catches the breath of those who see it". Παρόμοια ó Segal o. 25 και σημ. 
27: "The metaphor also prepares...for the political responsibility and stability that 
distinguish a good ruler...The act of 'founding' (ktizein) characterizes heroes and 
heroized kings". Βλ. επίσης Kurke σ. 192 και σημ. 58 γιά τήν προέλευση της 
εικόνας άπό τον Όμηρο και τήν διάδοση της σε άλλες λογοτεχνίες, άλλα και 
τις σσ. 193-4 γιά παρόμοια μέ τον Bowra πραγμάτευση τού θέματος. 

33. Greengard, σ. 8. 
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στους πρόποδες της Πάρνηθας. Εκεί κατέφευγαν στις συχνές 
συγκρούσεις τους μέ τους Πεισιστρατίδες. Πολλές φορές έξορίσθη-
καν για πολιτικούς λόγους και άλλες τόσες επανήλθαν στην Αθήνα, 
της όποιας ή ιστορία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη μέ τους Άλκμε-
ωνίδες. (Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. RE 1.2 coll. 1556-62, 
OCD3, Neue Pauly s.v., καθώς και την ειδική για τους Άλκμεωνίδες 
Βιβλιογραφία στο τέλος του άρθρου). 

Άλκμαιωνίδαι ή Άλκμεωνίδαι; Σχετικά μέ τήν γραφή του ονόμα
τος τους μέ -ε- ή -αι- φαίνεται οτι έχρησιμοποιοϋντο και οί δύο 
τρόποι. Ό τύπος μέ τό -ε- ϊσως είναι ορθότερος, λόγω του οτι τό 
όνομα του γενάρχη τους Άλκμέωνα άπό τήν Μεσσήνη παραδίδεται 
μέ -ε-, άλλα κανείς δέν μπορεί να είναι βέβαιος για τό αν υπήρχε 
μία και μόνη αρχική γραφή. 

- εύρυσθενεΐ: εύρυσθενής = πανίσχυρος (of wide power, powerful 
-of gods and heroes-Slater πβ. Ό. 4.10, 7.23, 12.2, 13.80,77. 5.1, Ν. 
3.36, 5.4, 7.2 «μεγαλοσθενέος», Ί. 2.18). Τό α' συνθετικό του επιθέ
του προσδιορίζει τό β' έπιρρηματικώς, Τσερέπης σσ. 704-5· βλ. 
επίσης σ. 515 ύποσημ. 2 για τό «Εύρυσθεύς» πού είναι βραχύτερος 
τύπος του «εύρυσθενής» (πβ. Frisk s.v. «Εύρυσθεύς»: "Kurzform für 
Εύρυσθένης"). Στον Ό . 2.45 υπάρχει ή παράλληλη δομή: 
«Άδραστιδαν θάλος άρωγόν δόμοις». 

3-4 κρηπίδ': βάση, βάθρο (foundation, Slater· πβ. Π. 4.138 «κρηπίς 
σοφών έπέων», άπ. 51α, άπ. 77.1, απ. 194· ο ορός άπαντα και σέ 
άλλους ποιητές: Ευριπίδης Ηρακλής 1261 «κρηπίς γένους», 
Όππιανός, επικός 2ου/3ου μ.Χ. αι., αλιευτικά 3.453, 5.48 «κρηπίς 
θαλάσσης», Μάξιμος Τύριος 13.7 «κρηπίς και έδρα νόσου»). Ή 
φράση «κρηπίδ' άοιδαν» ανακαλεί στην μνήμη τήν υπηρεσία πού 
προσέφεραν oi "Αλκμεωνίδες στον ναό του 'Απόλλωνα και εξυπηρε
τεί τήν πρόθεση του Πινδάρου να παραλληλίση τήν ανοικοδόμηση 
του ναού μέ τήν σύνθεση του Έπινίκου (βλ. σχ. στ. 2 «προοίμιον»). 

-ϊπποισι: συνδέεται μέ τό «βαλέσθαι»34 ή μέ τό «άοιδαν»3 5. 

34. Farnell (β) ad loe, ó όποιος μάλλον εννοεί οτι τό « ϊπποισι» ανήκει στο ευρύτε

ρο συντακτικό περιβάλλον τοϋ απαρεμφάτου, οπότε ουσιαστικά δέν διαφορο

ποιείται ά π ό τήν άλλη ερμηνεία. 

35. Gildersleeve ad loe. (παραπέμπει σέ 77. 6.17, Ί. 1.14, άπ. 194)· Ό Ι α κ ώ β ad loe. και 

ó Wüst στην σ. 97 συμφωνούν μαζί του καΐ προσθέτουν στά παράλληλα χωρία 

τό Ν. 1.7. 
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"Αξιοσημείωτη είναι ή ισοσύλλαβη όμοιοκαταληκτική δομή 
«ϊπποισι βαλέσθαι» - «Ελλάδα πυθέσθαι» - «τα και τα φέρεσθαι», 
ή οποία δίνει μία ιδιαίτερη αίσθηση συνέχειας καί συνοχής στον Π. 
736. Ένώ ή σύνδεση «Άθαναι-Άλκμανιδαν-άοιδαν» υπογραμμίζει τα 
όρια τοϋ προοιμίου (βλ. σχ. στ. 1-8), ή παρουσία της προαναφερ
θείσης ίσοσυλλάβου ομοιοκαταληκτικής δομής βοηθει να παρακο
λουθήσουμε την εξέλιξη τοϋ νοήματος από το προοίμιο («βαλέσθαι») 
στο κύριο μέρος («πυθέσθαι») καί μετά στον επίλογο («φέρεσθαι»), 
καί ώς εκ τούτου ενισχύει τήν συνοχή τοϋ ποιήματος. Ή μετάβαση 
άπο το προοίμιο στο κύριο μέρος εξυπηρετείται καί από τήν αντι
στοιχία «Άθαναι-πάτραν», «Άλκμανιδαν-οΐκον»37. 

Γενικώς γίνεται παραδεκτον οτι στους στ. 3-4 υπάρχουν δύο 
δοτικές ηθικές- κάποιες από αυτές στον Πίνδαρο τείνουν προς τήν 
σημασία της «κτητικής», Hummel §142· ϊσως το «γενεςχ» διαθέτει 
τέτοια χροιά. Το μέσο «βαλέσθαι» με ενεργητική σημασία, όπως το 
«άρχεσθαι» στο Π. 4.29-30 «φιλίων δ' έπέων/άρχετο», επομένως το 
«κρηπΐδ'...βαλέσθαι» = «άρχεσθαι», άέ. § 258. 

5-6 τίνα πάτραν, τίνα οίκον ναίων: τα περισσότερα χειρόγραφα 
παρεμβάλλουν «τ'» μεταξύ τοϋ «τίνα» καί τοϋ «οίκον»· κατά τον 
Farnell (β) ad loe. Ή παρεμβολή αυτή έγινε για λόγους εύφωνίας 
από κάποιον αντιγραφέα πού αγνοούσε οτι υπήρχε δίγαμμα στο 
«οίκον» (οίκον). Κατά τον Dickie, σσ. 193-209, ο Πίνδαρος αποκα
λεί τους Άλκμεωνίδες «οίκον», διότι ήταν «οΐκος», οχι «γένος», ή 

-ίο 

«φυλή» . Γιά ανάλογη συσσώρευση ερωτήσεων βλ. Ί. 5.39. Ή 
φράση "...on peut hésiter entre Γ interrogation directe et Γ interrogation 
indirecte", Hummel § 378, ένώ αποτελεί τυπικό παράδειγμα "asyndète 
entre deux substantifs: cas des expressions polaires", όπως στο χωρίο Ό. 
2.2, ib. § 453. 

Στους στίχους αυτούς υπάρχουν καί τά εξής προβλήματα: 
(α) ναίων (χφφ.) ή ναίοντ' (Σ); Ό Burton, σ. 33, ακολουθούμε

νος από τον Pardonnai τους Snell-Maehler, Race, τάσσεται υπέρ της 

36. Πβ. Ίλ. 1.19-20. 
37. "Pythian 7 is another short ode where the sound structure is noticeably repetitive,..." 

Greengard, o. 22. Βλ. επίσης Stockert, σσ. 12-14. 
38. Βλ. καί Wüst, σ. 97, πού παραπέμπει σε Ό. 13.2,77. 4.151, Ν. 6.26. Ό Burton όμως 

ερμηνεύει τον «οίκον» ώς «πάτραν». 
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πρώτης λύσης, διότι το νόημα είναι πώς ο εξόριστος Μεγακλής 
θυμάται την ασύγκριτη πατρίδα του και θλίβεται πού δεν μπορεί να 
βρή άλλη ομοιά της· ή σύνταξη κατά την ερμηνεία αύτη προσθέτει 
τό απαραίτητο πάθος. Επίσης ο ϊδιος υποστηρίζει, αντί της γραφής 
των παλαιοτέρων χειρογράφων «ονυμάξαι» πού δίνει μία συλλαβή 
λιγότερη από αυτήν πού απαιτεί τό μέτρο, τήν διόρθωση του 
Boeckh «όνυμαξέαι» (sic - προφανώς εκ παραδρομής)· σήμερα 
όλοι δέχονται τό «ονυμάξεαι» πού πρέπει να είναι τό ορθόν μτφρ.: 
«γιατί ποια πατρίδα, ποιόν οίκο αν κατοικούσες, θα μπορούσες να 
τον ονομάσεις επιφανέστερο ως προς τήν φήμη του στην Ελλάδα;»4 

Σύμφωνα με τά παραπάνω Υ του ρήματος και της μετοχής είναι 
τό «σύ» (εννοείται ο Μεγακλής). 

"Ομως παλαιότερα ό Gildersleeve ad loe. ήταν υπέρ τής γραφής 
«ναίοντ'» και τής διορθώσεως του Διδύμου, τήν οποία είχε υιοθε
τήσει καί ο Mommsen, «ονυμάξομαι»· μτφρ.: «ποιόν θα ονομάσω 
ως κατοικούντα πατρίδα, ποιόν (θά ονομάσω ώς έχοντα) οίκο πιο 
λαμπρό ώς προς τήν φήμη του στην Ελλάδα;» Σε αυτήν τήν περί
πτωση Υ είναι τό «εγώ» (εννοείται ο Πίνδαρος). 

Στην ϊδια κατεύθυνση κινήθηκε ύστερα από αυτόν ο Farneil (β) 
ad loe. προβάλλοντας τις έξης σκέψεις: 
- για τό «ονυμάξεαι» ή τό «ονυμάξομαι» υποστηρίζει οτι δέν υπάρ
χει ουσιώδης διαφορά, διότι ο ποιητής χρησιμοποιεί γιά τον εαυτό 
του άλλοτε τό α', άλλοτε τό β' πρόσωπο, και κλίνει υπέρ τής διορ
θώσεως του Διδύμου, ενώ 
- γιά τό «ναίων» ή τό «ναίοντ'» ακολουθεί τον Gildersleeve ad loe. 
προσπαθώντας νά εξήγηση πώς περάσαμε από τό «ναίοντ'», πού τό 
θεωρεί ορθότερο, στο «ναίων»· τό τελικό «τ'» τής αιτιατικής τής 
μετοχής μπορεί νά εξέπεσε εύκολα καί κάποιος αντιγραφέας βλέ
ποντας τό «ΝΑΙΟΝ» νά θεώρησε οτι είναι τό «ΝΑΙΩΝ» (συχνή 
άλλωστε ή εναλλαγή «ο» καί «ω» σε αυτές τις περιπτώσεις). Έτσι 
καταλήγει στο νά συμφωνήση μέ τον προγενέστερο του Gildersleeve 
καί νά προκρίνει μία ερμηνεία στην οποία αργότερα άντετέθη, 
μάλλον ορθά, ó Burton. 
- όνυμάζω (πβ. Ό. 9.46, Π. 2.44, 11.6, 12.23· «ονυμα» Ό. 6.57, Ν. 

39. «ονυμάξω», varia lectio. 

40. Έ δ ώ πρέπει να σημειώσωμε οτι ô Pardini.orfyv σ. 22,θεωρεΙ το ρήμα παθητικό 

καί μεταφράζει "tu sarai chiamato, avrai un nome". 
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6. 51· «ονυμαστος» Π. 1.38· «όνομάκλυτος» Πα. 6.123· ο ορός 
απαντά και σέ άλλους ποιητές: "Ιβυκος 10α, Σημωνίδης 7.87): το 
«ονυμάξεαι» είναι δωρικός και αιολικός τύπος, LSJ9 s.v. «ονομάζω». 
Ό μέλλων «όνυμάξεαι/όνυμάξη» είναι δυνητικός (modal) κατά την 
Hummel § 281, πού λέει επίσης οτι αυτοί οι μέλλοντες συνήθως 
εμφανίζονται στην Μέση Φωνή· για το θέμα βλ. ib. § 279 και σημ. 
6. Ό συγκεκριμένος μέλλων "...présente la seul valeur desiderative, 
véhiculant une intention, une volonté." ib. § 281. 

Το «υ» είναι συνηθισμένο σέ όλες σχεδόν τις διαλέκτους έκτος 
της αττικής (πβ. «ανώνυμος»), Buck § 22c, Lind σσ. 23-4. Στην βοι
ωτική διάλεκτο ή λέξη «όνομα» γραφόταν «ονουμα» και προφερό
ταν «ονιουμα» από τον 4° αι. π.Χ., Buck § 24. 

Tò «ξ» δικαιολογείται από το οτι τα ρήματα σέ «-ζω» σχηματί
ζουν τον Μέλλοντα και τον αόριστο με «ξ» (-ξω ή -ξέω) στην 
Δωρική, την Ήλειακή, τήν 'Αρκαδική, άλλα και τήν Βοιωτική-
Θεσσαλική διάλεκτο . 

Ή παρήχηση του -ν- («τίνα πάτραν τίνα οίκον ναίων ονυμάξεαι») 
χαρίζει μεγαλοπρέπεια στην ερώτηση πού αποσκοπεί στο νά διακήρυ
ξη τό μεγαλείο της Αθήνας και κυρίως των Άλκμεωνιδών. "Αν χωρί
σουμε τον Έπίνικο σέ δύο σχεδόν ίσα μέρη (στ. 1-12, στ. 13-21), ή 
ρητορικού τύπου ερώτηση βρίσκεται ακριβώς στην μέση τού α' μέρους, 
τό όποιο είναι αφιερωμένο στην 'Αθήνα και στους Άλκμεωνίδες. 

7 έπιφανέστερον42: τό εγκώμιο της 'Αθήνας στον Π. 1 δέν σχε
τίζεται τόσο με τήν νίκη των 'Αθηναίων κατά των Περσών στον 
Μαραθώνα, άλλα υπενθυμίζει τήν περίοδο (τέλη 6ου αι. π.Χ.), κατά 
τήν οποία ο Πίνδαρος διέμενε στην πόλη καί σπούδαζε μουσική43 

(βλ. καί σ. 4 - πβ. τά άπ. 76, 77 γιά τό πλέον χαρακτηριστικό πιν
δαρικό εγκώμιο της Αθήνας). Ή λέξη λειτουργεί ως 
Κατηγορούμενο στά προηγούμενα ουσιαστικά καί ειδικότερα στο 
«οίκον». Ά ν θεωρηθεί επίρρημα, συνδέεται στενότερα με τό ρήμα, 
τό όποιο θά πρέπει νά εκληφθεί υποχρεωτικά ως παθητικό (βλ. σημ. 
40). Όμως έτσι εξαίρεται τό υποκείμενο του «ονυμάξεαι», δηλαδή 
ο Μεγακλής, ενώ ο Πίνδαρος σαφώς κατά τήν γνώμη μου θέλει νά 
εξάρει τον «οίκον». 

41. Σταματάκος, υπόμνημα 61, σσ. 511-12, πβ. Buck § 84, σσ. 71-2. 
42. "radiant',' Nisetich σ. 199. 
43. Burton,σ. 32. 
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5-8 ή ερώτηση είναι έπικοΰ τύπου . Θυμίζει τα «άσκοπα ερωτή
ματα» της Ίλιάδος και των δημοτικών τραγουδιών45. Παρόμοιες 
«ρητορικές» ερωτήσεις βρίσκουμε στα πινδαρικά χωρία: Ό. 6.6. κ.ε, 
9.30 κ.ε., Π. 8.95, 10.4, Ν. 1.61 κ.ε., 3.26-7, απ. 89α. Στο δημοτικό 
τραγούδι για το γεφύρι της "Αρτας βρίσκουμε την παρόμοια ερώτη
ση «και ποιος να μπή καί ποιος να βγή το δαχτυλίδι να 'βρή;» 
(στ. 27)4 , ενώ στο έπος του Βασιλείου Διγενή 'Ακρίτα (παραλλαγή 
της Αθήνας/"Ανδρου) βρίσκουμε τήν ρητορική ερώτηση «ανδρεία 
πον σου άπειρος, άνείκαστος ή τόλμη,/ποΰ δυναστεία ή πολλή, ποΰ 
ή του πλούτου δόξα;» (Αόγος ι, στ. 4409-ΙΟ)47. Ή παρουσία τών 
«άσκοπων ερωτημάτων» ΐσως υποδεικνύει κάποιες όφειλες του 
Πινδάρου στην προφορική ποιητική παράδοση. 

8 πυθεσθαι: απαρέμφατο της αναφοράς . 

9-17 περιληπτική ιστορία της οικογένειας τών Άλκμεωνιδών 
κατά τα προηγούμενα εκατό περίπου ετη49. Οι ηγέτες τους ήταν 
ήδη στην εξορία μέ ενέργειες του Πεισιστράτου, όταν ανέλαβαν τήν 
επισκευή τοϋ ναού του 'Απόλλωνα στους Δελφούς50. 

9 λόγος όμιλεΐ: "αναστρέφεται", σύμφωνα μέ τα Σχόλια. Πβ. απ. 
43.3. έχομε προσωποποίηση πού τονίζει τήν δόξα της οικογένειας* 
μτφρ.: «είναι παρών, συντροφεύει όλες τις πόλεις». Ό Ιδιος ο 
λόγος πού γίνεται ανά τήν Ελλάδα για τους 'Αθηναίους μιλάει για 
τήν δόξα τους. Παρήχηση τοϋ «λ» πού μοιάζει νά ύπογραμμίζη 
αυτή τήν αίσθηση του διάχυτου λόγου. Ή σημασία τοϋ «όμιλέω», 
όπως τήν γνωρίζομε σήμερα («μιλάω», «εκφράζομαι»), είναι μετα
γενέστερη (Πολύβιος 4.4.7, Φιλόδημος ή Φιλόσοφος Τητ. 1.116S, 
Ευαγγελιστής Αουκας 24.14). "Ισως εδώ αρχίζει ανεπαίσθητα ή 

44. Burton,o. 33. 

45. Βλ. Κακριδή (β) σσ. 132-48, ίδ ιαιτ . 138 κ.έ. 

46. Ε. Lüdeke, Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια μέρος α ' , Α θ ή ν α ι 1943, Δ. 

Πετρόπουλου Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια τ. α ' , _θ_ναι 1958. 

47. Π. Κ α λ ο ν ά ρ ο ς , Βασίλειος Διγενής Άκριτης, 'Αθήναι χ.χ. (χρονολογία 

Εισαγωγής 1941). 
48. "epexegetic" Gildersleeve ad loe. 

49. Burton, σ. 33. 

50. Gildersleeve ad loe, Farneil (β) ad loe. 
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«διολίσθηση», ή «μετάλλαξη» της έννοιας του ρήματος πού αργό
τερα θα λάβει την σύγχρονη σημασία* στον Θουκυδίδη 6.17.1 και 
περισσότερο στον "Αριστοτέλη "Αθηναίων Πολιτεία 35.3 τό ρήμα 
σημαίνει «φέρομαι προς τίνα», δηλαδή «συμπεριφέρομαι», αλλά 
και «αναφέρομαι», με τήν έννοια του «απευθύνω τον λόγο». 
Παρόμοια είναι ή σημασία του «μείγνυμι» στο Ί. 3.3 «εύλογίαις 
αστών μεμειχθαι». 

10 Έρεχθέος: νύξη στο προγονικό παρελθόν. Ή αναφορά στους 
πολίτες του Έρεχθέα ίσως γίνεται γιά νά δοθή έμφαση στο οτι ή 
λαμπρή ανακατασκευή του δελφικού ναού ήταν έργο των Άλκμεω-
νιδών, όχι τής 'Αθήνας51. Ό Έρεχθεύς ήταν γιος τού Πανδίονος 
('Απολλόδωρος 3.15.1) και πιθανώς τής Γής (Ίλ. 2.547-51), εύρετής 
του τεθρίππου, με τό οποίον οι Άλκμεωνίδες είχαν επιτύχει τις 
νίκες τους. ΟΙ 'Αθηναίοι είχαν και τό όνομα «ερεχθεϊδαι», δηλαδή 
απόγονοι του 'Ερεχθέως και υπήρχε αθηναϊκή φυλή με τό όνομα 
«Έρεχθηίς». Ό μύθος του συμβόλιζε τήν αύτοχθονία τών αθηναί
ων πού ήταν τό ιδεολόγημα, στο όποιο βασιζόταν ή υπερηφάνεια 
τους. Ό Πίνδαρος θέλει νά προβάλει τήν σχέση του Μεγακλή με 
τήν πατρίδα του, γι' αυτό χρησιμοποιεί τις λέξεις «πάτρα», 
«οΐκος», και υπαινίσσεται τό προαναφερθέν ιδεολόγημα μέσω τής 
μυθικής μορφής τού Έρεχθέα. Ό Μεγακλής ήταν εξόριστος, 
αποκομμένος από τήν πατρίδα του, δηλαδή έστερείτο του βασικού 
στοιχείου τής αθηναϊκής υπερηφάνειας· παρ' ολα αυτά με τις αθλη
τικές του επιτυχίες δόξαζε τήν πόλη του, κάτι πού δεν έπρεπε νά 
λησμονηθή σε κανένα σημείο τού έπινίκου. 

-"Απολλον: ή αναφορά στον θεό δικαιολογείται άπό τό γεγονός 
οτι ή νίκη τού Μεγακλή συνέβη κατά τήν διάρκεια εορτών αφιερω
μένων σε αυτόν. "Ομως αποκρύπτεται νύξη στην απελευθερωτική 
δράση τού θεού, ο οποίος, σύμφωνα με τον μύθο, λύτρωσε τους 
Δελφούς από τον Πύθωνα· ϊσως υπάρχει πρόθεση τού Πινδάρου νά 
ζητήση τήν βοήθεια τού 'Απόλλωνα γιά τήν απελευθέρωση τού 

en 

Μεγακλή άπό τά δεσμά τής εξορίας . Τό ϊδιο συμβαίνει και στον 
Ό. 12, όπου ο ποιητής επικαλείται τον 'Ελευθέριο Δία, προφανώς 

51. Burton, σ. 34. 
52. Ό Farnell (a) στην σ. 150 θεωρεί οτι τό προσωνύμιο του θεού «Άγυιεύς» δεί

χνει πώς εθεωρείτο προστάτης της φυλής πού μετανάστευε, ένφ στις σσ. 177-
9 υποστηρίζει οτι ó Πύθιος 'Απόλλων εθεωρείτο και ελευθερωτής σκλάβων. 
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και την λυτρωτική του δράση, για τον επίσης εξόριστο Έργοτέλη 
(βλ. επίσης Π. 3, οπού ο ποιητής επικαλείται τον 'Ασκληπιό ώστε 
να θεραπευθή ο Ίέρων). 

10-11 τεον δόμον: Ό Farneil (β) ad loe. είναι υπέρ της διόρθωσης 
τοϋ Μανουήλ Μοσχόπουλου, τήν οποία υιοθέτησε στην νεώτερη 
εποχή ó Boeckh και μετά από αυτόν ο Gildersleeve, «τεόν γε 
δόμον», θεωρώντας ότι οι εναλλακτικές λύσεις «τεόν τε» και «τεόν 
δέ» είναι ακατάλληλες, πολύ περισσότερο όμως ακατάλληλη είναι ή 
πρόταση τοϋ Wilamowitz για παράλειψη τοϋ μορίου. Ωστόσο όλοι 
σήμερα δέχονται αυτήν τήν τελευταία άποψη. Τό βασικό επιχείρη
μα τοϋ Wilamowitz ήταν οτι ή στ. 3, πού αντιστοιχεί στον υπό 
έξέτασιν, έχει στην αρχή του τό «γενεςχ» ως δισύλλαβο μέ μία 
βραχεία και μία μακρά συλλαβή (συνίζηση), κάτι πού αντιστοιχεί 
απολύτως στο «δόμον» και όχι στο «γε δόμον». 

11-12 θαητόν: θαυμαστόν (wonderful, bewondered, Slater* πβ. Ό. 
3.36, 6.2, Π. 4.80,4.264,9.108, 10.58, Ν. 1.35, 11.12). Τό επίθετο εδώ 
λειτουργεί ώς προληπτικό κατηγορούμενο, «ώστε θαητόν είναι» . 
Παρόμοια συντακτική δομή έχουμε στο χωρίο Ό 7.42: «...πρώτοι 
κτίσαιεν βωμόν έναργέα». Ή χρηματοδότηση της επισκευής τοϋ δελ
φικού ναού τοϋ 'Απόλλωνα ακολουθείται από τήν αναφορά τοϋ 
ποιητή στις νίκες τών Άλκμεωνιδών. Ό Πίνδαρος θέλει νά δώσει 
παραδειγματική αξία στο γεγονός, υπογραμμίζοντας οτι ή πράξη 
τών προγόνων τοϋ Μεγακλή ήταν πράξη μεγάλης ευσέβειας, για τήν 
οποία βραβεύτηκαν από τον 'Απόλλωνα μέ τις νίκες τους. 

'Αξιοσημείωτη ή εναλλαγή τών φθόγγων «τ», «δ», «θ»: τεόν 
δόμον Πυθώνι δία θαητόν έτευξαν. Στο μέσον τοϋ έπινίκου ó 
Πίνδαρος μέ έντονη συναισθηματική φόρτιση διαφημίζει τήν «ύηρε-
σία» τών Άλκμεωνιδών, τήν ανοικοδόμηση τοϋ δελφικού ναοϋ τοϋ 
'Απόλλωνα. Αυτό τό γεγονός θά έπρεπε έξ αρχής νά είχε αποτρέ
ψει τους 'Αθηναίους από τό νά εξορίσουν τον Μεγακλή, ή τουλά-

Έπίσης ó Πίνδαρος είχε κάθε δικαίωμα να ζήτηση χάρη άπο τον θεό, ώς «προ
φήτης τών Μουσών», Bowra, σ. 2. Για τον 'Απόλλωνα στον Πίνδαρο βλ. Stéfos, 
ιδιαίτερα τις σσ. 277-8, όπου σχολιάζεται ή αντίληψη τοϋ Πινδάρου (Π. 5.63-
9) γιά τον θεό ώς «ειρηνευτή» και «έκπολιτιστή». 

53. Gildersleeve ad loe. 
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χιστον τώρα θα έπρεπε να τους κάνει να άρουν την τιμωρία της 
εξορίας. Ή συναισθηματική φόρτιση του ποιητή εκδηλώνεται με τήν 
έντονη ηχητική παρουσία των συμφώνων «τ», «δ», «θ». Παρα
δείγματα παρήχησης στον Πίνδαρο συναντάμε κυρίως όταν πρόκει
ται να περιγραφή ένα αλλόκοτο ή τερατώδες θέαμα: Ό. 13.84-5 
(Βελλεροφόντης), Π. 1.23-4 (Τυφών), 3.57 (τιμωρία Ασκληπιού), 
4.183 (Ζήτης και Κάλαϊς), 225-6 (ταϋρος Αίήτη), 245 (δράκων-
φύλαξ τοΰ χρυσόμαλλου δέρατος)· ή παρήχηση εμφανίζεται σπα
νιότερα, όταν πρόκειται για συναισθήματα ενός προσώπου, π.χ. Π. 
4.94-5 (ανησυχία Πελία). 'Αξιοσημείωτη είναι ή παρήχηση τοΰ «λ», 
στις περιπτώσεις εκείνες πού ο Πίνδαρος θέλει να άναφερθή στις 
ιδιότητες τοΰ λόγου, π.χ. Ν. 7.20-1 (άλλα και στον υπό έξέτασιν 
έπίνικο, στ. 9· βλ. σχ. ad loe). Ευρύτερη διερεύνηση τέτοιων υφολο
γικών ζητημάτων στην ποίηση τοΰ Πινδάρου πραγματοποιεί ο 
Stockert. Παρόμοια εκφράζουν τήν αγανάκτηση, τήν λύπη, ή άλλα 
συναισθήματα ol ήρωες της Ίλιάδος, π.χ. Ίλ. 1.33 (Χρύσης), 37, 
107-8 (Αγαμέμνων) κ.έ.54 

13-14 αγοντι (πβ. 77. 2.17 και Ό. 3.7 «πράσσοντί με», Ό. 13.12 
«...όρνύει...λέγειν...»): άγουσι, «με οδηγούν». Το ρήμα δείχνει οτι 

CG 

ή αθλητική επιτυχία παρώθησε τον ποιητή να συνθέσει τήν ωδή · 
κατ' άλλους δείχνει οτι ο Πίνδαρος «έδεσμεύετο» άπό τις αθλητικές 
επιτυχίες και δεν μπορούσε παρά νά τις υμνήσει56. 

- 'Ισθμοί: «στον Ισθμό», δηλαδή «στά Ίσθμια». Ή δοτική τοπι
κή, όπως στά χωρία Ό. 7.10, Ν. 10.5* "(périphérique) locatif, 
Hummel §139. 

- έκπρεπής: άπαξ στον Πίνδαρο, παρόμοιο τό «διαπρεπής»: νίκη 
λαμπερή σαν τήν φωτιά μέσα στην νύχτα5 7. «Έκπρεπής»: 
outstanding, Slater· πβ. Ί. 5.44. Ό όρος άπαντα και σε άλλους: Ίλ. 
2.483, Αισχύλος Πέρσαι 184, 442, Ευριπίδης "Αλκησης 333, 
'Ηρακλής 597, Θουκυδίδης 1.38, 3.55, Ξενοφών Συμπόσιον 8.31, 
Πλάτων Φαιδρός 238α «έκπρεπής ιδέα», 'Αριστοτέλης Φνσιογνω-

54. Βλ. Κακριδή (a),oo. 64-6. 
55. Burton,o. 34. 
56. Gildersleeve ad loe. 
57. Gildersleeve ad loe. (παραπέμπει στο Ό. 1.2 "διαπρέπει"), "flamelike in glory" 

Nisetich,o. 199. 
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μονικά 810a 8, Πολύβιος 5.59.8, Χαιρήμων 13, Ναυσικράτης 2.6, 
Κριτίας 2.1,1.G. 3.121. 

14-15 αναφορά στην νίκη τοϋ προπάππου τοϋ Μεγακλη 
Άλκμέωνα στους ολυμπιακούς αγώνες τοϋ 592 π.Χ. με τέθριππον 

co 

άρμα (Ήδτ. 6.125) . Οι νίκες των παλαιοτέρων μένουν ανώνυμες 
για να προβληθή περισσότερο ή νίκη τοϋ Μεγακλη59. 

15-16 'Ολυμπιάς: ουσιαστικό και οχι επίθετο (LSJ s.v.). Ή μετά
φραση «μία ξεχωριστή τοϋ Δία ολυμπιακή νίκη» δεν δίνει νόημα* 
επίσης ή προτεινόμενη από τον Θρ. Σταύρου και υιοθετούμενη άπό 
τον Γ. Οίκονομίδη (στην έκδοση τοϋ Δ. Ιακώβ) «άλλη μία, ξεχωρι
στή (νίκη), στοϋ Δία τήν 'Ολυμπία...» αστοχεί εν μέρει. Τό «Διός» 
υπογραμμίζει τό γεγονός οτι οι ολυμπιάδες ήταν αφιερωμένες στον 
μέγιστο τών θεών. Έξ άλλου τό «έκπρεπής», ταυτόσημο με τό 
«διαπρεπής», παραπέμπει στον Ό. 1.2, όπου ή ιδιότητα αναφέρεται 
σέ ουσιαστικό, και συγκεκριμένα στο «'Ολυμπία». "Ετσι πιστεύω οτι 
ή πινδαρική φράση πρέπει νά διατηρηθή με ακρίβεια στην νεοελλη
νική απόδοση ώς έξης: «...μία ξεχωριστή τοϋ Δία 'Ολυμπιάδα...». Ή 
θέση τοϋ «Διός 'Ολυμπιάς» μεταξύ τοϋ «Ίσθμοϋ» και τοϋ «υπό 
Κίρρας» προβάλλει ώς σημαντικότερη αθλητική επιτυχία τών 
Άλκμεωνιδών τήν νίκη τοϋ προπάππου τοϋ Μεγακλη Άλκμέωνα 
στους 'Ολυμπιακούς 'Αγώνες τοϋ 592 π.Χ. Αυτό δεν είναι ασυνή
θιστο στον Πίνδαρο, καθώς και στον Ό. 12.17-8 προβάλλεται, με 
παρόμοια συντακτική ποικιλία και διάταξη λέξεων, ή δελφική και 
οχι ή ολυμπιακή νίκη τοϋ Έργοτέλη. 

'Αξιοσημείωτη ή όμοιοκαταληκτική ίσοσυλλαβία, «Διός 
'Ολυμπιάς, //δύο δ' άπό Κίρρας,...» (βλ. σημ. 37). 

16 Κίρρα: ή πόλη πού βρισκόταν στην πεδιάδα κάτω άπό τους 
Δελφούς, όπου διεξήγοντο οι ιππικοί αγώνες τών Πυθίων, Race σ. 
323, σημ. 2, πβ. Ιστορία τοϋ Ελληνικού Έθνους, τ. 2, σ. 480. 

- Μεγακλής: γυιός τοϋ Ιπποκράτη6 0, θειος τοϋ Περικλή, παππούς 
τοϋ 'Αλκιβιάδη. 'Αναλυτικά γενεαλογικά δέντρα παρέχουν oí Fennell, 

58. Burton σ. 34, Nisetich σ. 198, Race σ. 321. 

59. "family praise is a sub-category of victor praise", Kurke o. 20 σημ. 14. 

60. Ό Πίνδαρος είχε συνθέσει έναν θρόνο γ ι ' αυτόν, α π . 137. 
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σ. 215 και 'Ιακώβ σ. 294, οι όποιοι διαφοροποιούνται ώς προς το 
έξης: ο πρώτος υποστηρίζει ότι ο αδελφός τοϋ Ιπποκράτη Κλεισθένης 
(ό γνωστός μεταρρυθμιστής τοϋ αθηναϊκού καθεστώτος) είχε μία 
κόρη, ή οποία παντρεύθηκε τον εξάδελφο της Μεγακλή (τον ύμνού-
μενο στον Π. 7 πρωταθλητή), με τον όποιο απέκτησε τήν Δεινομάχη, 
τήν μετέπειτα σύζυγο τοϋ Κλεινία και μητέρα τοϋ 'Αλκιβιάδη. Ό δεύ
τερος υποστηρίζει οτι ó εν λόγω Κλεισθένης είχε έναν γιο με τό 
όνομα Μεγακλής (εξάδελφο τοϋ Μεγακλή τοϋ Π. 7), ο οποίος απέκτη
σε τήν Δεινομάχη. Επομένως ο 'Αλκιβιάδης ήταν «μικρανεψιός» τοϋ 
Μεγακλή τοϋ Π. 1. Πιστεύωμε ότι οι πηγές δεν βοηθοΰν να υίοθετή-
σωμε με βεβαιότητα ούτε τήν μία ούτε τήν άλλη εκδοχή. 

17 νμαί (επικός και δωρικός τύπος· όν. «ύμός»)=ύμέτεραι: τοϋ 
οίκου σας, δηλαδή των ζώντων συγγενών σας, σέ αντιδιαστολή 
προς τους προγόνους πού ανήκουν στο παρελθόν. Τό όνομα τοϋ 
ύμνουμένου αναφέρεται εδώ γιά πρώτη φορά, γι' αυτό είναι δύσκο
λο νά εντόπιση κανείς πού αρχίζει τό "kernel"· πάντως φαίνεται ότι 
αρχίζει με τον κατάλογο τών νικών6 1. 

18 κ.έ. ή εξορία τοϋ Μεγακλή από τήν 'Αθήνα (πβ. 'Αριστοτέλης 
Αθηναίων Πολιτεία 22.5) τοποθετείται από τον Race σ. 325 σημ. 1 
τό 487 π.Χ., ενώ από τον Burton σ. 32 τήν άνοιξη τοϋ 486 π.Χ.· ο 
Farnell (β) σ. 190 τάχθηκε υπέρ τοϋ 486 π.Χ. Βλ. σημ. 24-5. 

18 εύπραγία: ευτυχία (prosperity, success, Slater· πβ. Ό. 8.14). Ή 
φράση «νέα δ' εύπραγία χαίρω τι» λειτουργεί ώς δεικτικός όρος 
(δείξη ad phantasma) μεταφέροντας τήν εικόνα άπό τό παρελθόν 
(νίκες τών προγόνων) στο παρόν (νίκες τοϋ Μεγακλή) . 

- το δ' άχνυμαι: τό άρθρο λειτουργεί ώς δεικτική αντωνυμία63· 
τό ρήμα είναι παθητικός τύπος τοϋ «άχεύω», «άχέω» (όπως τα 
«άχομαι», «άκαχίζομαι», LSJ9 s.v «άχεύω») και σημαίνει "grieve", 
"mourn", δηλαδή «λυπούμαι», «θλίβομαι», «θρηνώ», ενώ αργότερα, 
και συγκεκριμένα στον Πίνδαρο, λαμβάνει τήν σημασία "lament", 
τήν οποία δέχεται και ó Slater· συντάσσεται δέ με αιτιατική ως 

61. Hamilton σ. 40. 
62. Για τήν «δείξη» ώς αφηγηματική τεχνική βλ. Felson,oo. 1-7. 
63. Des Places σ. 40, βλ 77. 5.15. 
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αντικείμενο, LSJ9 ib. ΙΙ.2, π β . ib. s.v. «άχθομαι» Π, Goodwin § 881 σ. 

349 και Smyth § 2100a σ. 469 για την σύνταξη του «άχθομαι» στην 

ποίηση· ή αιτ ία δηλώνεται με γενική, π.χ. Όδ. 10.557 «σείο... άχνύ-

μεθα φθιμένοιο» (το «άχνύμενος θυμόν» τοϋ Ί. 8.5 είναι κάτι δια

φορετικό). Ή Hummel § 74 υποστηρίζει οτι το «το δ'» εΐναι έπιρ-

ρηματική αιτιατική. 

- χαίρω τι: το «τι» έχει τήν έπιρρηματική έννοια τοϋ «κάπως», 

δηλαδή μετριάζει τήν σημασία τοϋ ρήματος (to some extent, LSJ9 s.v. 

«τις, τι»12χ), αλλά εδώ έχομε ενα είδος λιτότητας, σύμφωνα με 

τους περισσότερους μελετητές: "my heart is full of joy"64, "no small joy 

do I feel"65, "I rejoice greatly"66. 

19 φθόνον: ή αιτ ία για τον οστρακισμό τοϋ Μεγακλή 6 7 . Γιά το 

θέμα τοϋ φθόνου βλ. χαρακτηριστικά Π. 1.82, 85, 11.29, Ν. 8.33 κ.ε. 

- άμειβόμενον: μετοχή εξαρτώμενη από τό ρήμα ψυχικού πάθους 

«άχνυμαι», ή οποία ισοδυναμεί μέ τό «οτι ο φθόνος αμείβεται...» 6 8, 

υ π ό τήν έννοιαν οτι ο φθόνος ακολουθεί πάντοτε τό καλό, 

"...fastens on good deeds" . Τό «αμείβω» σημαίνει «ανταποδίδω», 

«πληρώνω» (exchange, Slater, π β . Π. 4.17, 5.38, Πα. 4.15· answer, πβ. 

Π. 4.102, 9.39, _. 1.53). 

- φαντί γε μάν: όμως λένε βέβαια· γενικώς ή φράση δίνει έμφαση, 

Burton σ. 35 σημ. 1, Denniston σ. 348, Hummel § 514 σημ. 5. 

20 οντω: έντονα εμφατική χρήση 7 0 , πού υποκρύπτει τήν υπόθεση 

«εάν ô φθόνος άμείβηται τά καλά έργα». Γενικώς στους στ. 19-21 

λανθάνουν δύο υποθετικοί λόγοι: (α) «εάν ο φθόνος άμείβηται τά 

καλά έργα - ο παρμόνιμος και θάλλοισα ευδαιμονία φέροιτο 7 1 αν 

τά και τά» καί (β) (προτεινόμενος ά π ό τον Gildersleeve ad loe.) «εάν 

64. Gildersleeve ad loe. 

65. Nisetich, σ. 199. 

66. Race. 

67. Race, σ. 321. Ό Nisetich σ. 198 και ó Fennell, σ. 34 θεωρούν τον όστρακισμο αλλό

κοτη συνήθεια. 

68. "malice requiting fair deeds" Gildersleeve ad loa, βλ. Σοφοκλή Λϊας. 136: «σε μεν 

ευ πράσσοντ ' επιχαίρω»· πβ. Norwood ad loe. 

69. Bowra, σ. 187. 

70. Burton, o. 35. 

71. «φέρεσθαι»: μέσο μέ ενεργητική σημασία, πβ. στ. 3-4 «βαλέσθαι». 
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ή ευδαιμονία τα και τα φέρηται - θάλλοι αν παρμόνιμος». Το νόημα 
και των δύο είναι ότι, αν ο φθόνος είναι ή ανταπόδοση των καλών 
πράξεων, τότε ή ευδαιμονία υποχωρεί, μετριάζεται, δηλαδή επιτρέ
πει νά «ποικιλθη» ή ζωή τοϋ άνθρωπου και με κάποιες δόσεις 
δυστυχίας, με αποτέλεσμα νά είναι ή ϊδια μονίμως ακμάζουσα, 
δηλαδή νά «επισκέπτεται» τον συγκεκριμένο άνθρωπο συνέχεια. 
Ύ π ' αυτήν τήν εννοιαν ή πρόταση τοϋ Gildersleeve έρχεται νά 
συμπλήρωση τον πρώτο λανθάνοντα υποθετικό λόγο και νά προε-
κτείνη τό νόημα τοϋ διδάγματος. 

- κ'=κε (πρό φωνήεντος «κεν»): έπικός-ίωνικός τύπος αντί τοΰ 
«αν», δωρ. «κα», LSJ9 s.v. Διόρθωση τοϋ Wilamowitz. 

- παρμόνιμος: άπαξ. Ή λέξη έχει "medical aura" κατά τους 
Newman & Newman, σ. 109. 'Αξιοσημείωτη ή ομοιοκαταληξία σε -αν: 
«παρμονίμαν θάλλοισαν εύδαιμονίαν» πού συνδέει στενότερα τις 
λέξεις σε μίαν ενότητα συντακτική, ηχητική, εννοιολογική. Τό ίδιο 
ηχητικό παιχνίδι συναντήσαμε και στο προοίμιο (βλ. σχόλιο γιά 
τους στίχους 1-8). 

72 

21 εύδαιμονίαν: Υ τοϋ «φέρεσθαι» . 
- θάλλω: ακμάζω, ευτυχώ (flourish, blossom, Slater, πβ. Θρ. 3.3" 

make to produce, πβ. _. 3.23· prosper, πβ. Ό. 9.16,77. 4.65,9.8, 11.53, 
Ν. 4.88, 10.42, Τ. 3.6, 4.4, 5.17, 6.1, 7.49, Παι. 2.52, Παρθ. 2.11, άπ. 
171). Γιά τό «θάλλοισαν» βλ. Verdier σσ. 36-52 καί Salvador Castillo 
σ. 51. 

- τα και τά: «καλά και κακά», «εύπραγία» - «φθόνος», πβ. Ό. 
7.95, 8.12-14, 12.6, Π. 3.104-5, 5.55, 8.77, 12.32, Ν. 11.38, Ί. 5.52-
3 : ή μακρόχρονη ευδαιμονία της οικογένειας αντιπαρατίθεται στις 
εναλλαγές πού παρουσιάζει ή ζωή ενός μέλους της74. 

Επομένως, καί μέ βάση τά παραπάνω, οι τελευταίοι στίχοι 
μποροΰν νά ερμηνευθούν ως έξης: 

(α) Μετάφραση: «"Ομως λένε πώς έτσι ή μόνιμη και ανθηρή 
ευδαιμονία (ή ή ευδαιμονία πού έχει κάποιος μόνιμα νά άκμάζη στο 
πλευρό του) μπορεί νά φέρη σε έναν άνδρα άλλοτε τά μέν (καλά-
"εύπραγία"), άλλοτε τά δε (κακά-"φθόνο")>>. (β) Νόημα: τό «έτσι» 

72. Burton, σ. 34. 
73. Burton, σ. 34, Farnell ad loe, Race, σ. 325 σημ. 2. 
74. Race, σ. 325 σημ. 2. 
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έσωκλείει την υπόθεση «αν φέρνη άλλοτε τα μεν, άλλοτε τα δε» η, 
ορθότερα, «αν συναντά τον φθόνο», κάτι πού είναι το ζητούμενο, 
διότι μόνο έτσι ο άνθρωπος γλυτώνει την οργή των θεών και έχει 
μία ισορροπημένη ζωή· ή ευδαιμονία διατηρείται και ακμάζει μόνο 
αν υποχωρη, δηλαδή αν έπιτρέπη να συμβαίνουν στον άνθρωπο και 
κακά (βλ. σχόλιο στον στίχο 20). Με άλλα λόγια ο Πίνδαρος 
πιστεύει ότι ή ευδαιμονία πού δεν διαταράσσεται άπό διαλείμματα 
δυστυχίας είναι επικίνδυνη, και προκαλεί οχι μόνο τον φθόνο των 
ανθρώπων, αλλά κυρίως τήν Νέμεσιν των θεών. "Υπ' αυτήν τήν 
εννοιαν ένας επιτυχημένος άνθρωπος οφείλει να αποδέχεται άγόγ-
γυστα και τις αρνητικές συνέπειες της επιτυχίας του7 5. 
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