
Ο Διονύσιορ των Σςπακοςσών και ο Φιλόξενορ ο Κςθήπιορ 

 

Ο Δηνλύζηνο ν γηνο ηνπ Εξκνθξάηε, πνπ γηα λα ηνλ μερσξίδνπκε από ηνλ νκώλπκν γην θαη 
δηάδνρό ηνπ, ε ηζηνξία ηνλ αλαθέξεη σο Πξεζβύηεξν, ύζηεξα από κεγάιεο πεξηπέηεηεο 
θαηόξζσζε λα γίλεη ηύξαλλνο ησλ Σπξαθνπζώλ θαη ελ ζπλερεία δεκηνύξγεζε έλα πνιύ 
κεγάιν θξάηνο, πνπ πεξηιάκβαλε νιόθιεξε ζρεδόλ ηε Σηθειία, εθηόο από ηε δπηηθόηαηε 
γσλία ηεο, πνπ ηελ θξαηνύζαλ νη Καξρεδόληνη, ηελ ρεξζόλεζν ηεο Καιαβξίαο θαη πνιιέο 
πόιεηο ηεο Μεγάιεο Ειιάδαο θαη ηεο Αδξηαηηθήο, ελώ ε ρεξζόλεζνο ηεο Απνπιίαο θαη 
εθηεηακέλεο πεξηνρέο ηεο Ιιιπξίαο θαη ηεο Ηπείξνπ, ήηαλ ηξόπνλ ηηλά πξνηεθηνξάηα ηνπ. 
Μνινλόηη μεθίλεζε σο εθιεθηόο ηνπ ιανύ, όηαλ πήξε ηελ εμνπζία ηελ άζθεζε απνιπηαξρηθά 
θαη κε κεγάιε ζθιεξόηεηα. Είρε γεκίζεη ηηο Σπξαθνύζεο κε ραθηέδεο θαη πιεξνθνξηνδόηεο, 
πνπ θαζώο ηνπ κεηέθεξαλ ό,ηη άθνπγαλ είραλ νλνκαζηεί «Δηνλύζνπ ώηα». Ταπηόρξνλα όληαο 
θαρύπνπηνο θαη λνηώζνληαο ζπλερώο αλαζθάιεηα, όπνηνλ ππνπηεπόηαλ σο κέιινληα ή 
ελδερόκελν αληίπαιν, είηε ηνλ εμόξηδε από ηελ επηθξάηεηά ηνπ, είηε ηνλ έζηειλε ζηα δηαβόεηα 
ιαηνκεία ησλ Σπξαθνπζώλ, όπνπ ηξεηο δεθαεηίεο πην κπξνζηά είραλ βαζαληζηεί πνιινί 
Αζελαίνη αηρκάισηνη ηεο άηπρεο εθζηξαηείαο ηνπ 415. 

Από ηελ άιιε πιεπξά ν Δηνλύζηνο είρε ηελ πεηξηά πσο ήηαλ κεγάινο θαιιηηέρλεο θαη 
ζπνπδαίνο δξακαηηθόο πνηεηήο. Έγξαςε κάιηζηα θαη ηέζζεξηο ηξαγσδίεο, «ιύηξα Έθηνξνο», 
«», «» θαη «», γηα ηελ πνηόηεηα ησλ νπνίσλ δελ κπνξνύκε λα ζρεκαηίζνπκε γλώκε, θαζώο ηα 
θείκελά ηνπο έρνπλ ραζεί θαη ηα όζα μέξνπκε γη΄ απηέο πξνέξρνληαη  από έλαλ νξθηζκέλν 
ερζξό ηνπ, ηνλ Τίκαην θαη από έλαλ γινηώδε θόιαθά ηνπ, ηνλ Φίιηζην. Τν γεγνλόο είλαη πσο 
ε παξνπζίαζε κηαο ηξαγσδίαο ηνπ ζηελ Οιπκπία, ζηα πιαίζηα ησλ Οιπκπηαθώλ αγώλσλ ηνπ 
384, γλώξηζε παηαγώδε απνηπρία, ζε ζεκείν πνπ νη αγαλαθηηζκέλνη ζεαηέο έδεηξαλ ηνπο 
ηξαγσδνύο θαη έθαςαλ ηηο ζθελέο ηεο «ζεσξίαο» ηνπ Δηνλύζηνπ. 

Καζώο ηζρπξηδόηαλ πσο ήηαλ πλεπκαηηθόο άλζξσπνο, άθνπζε ηνλ ζπγγελή ηνπ ηνλ 
Δίσλα θαη θάιεζε ζηηο Σπξαθνύζεο ηνλ Αζελαίν θηιόζνθν Πιάησλα, αιιά πνιύ ζύληνκα 
δηαθώλεζε καδί ηνπ θαη ηνλ μαπόζηεηιε πίζσ κε ζπαξηηαηηθή ηξηήξε. Σπλελλνήζεθε όκσο κε 
ηνλ πινίαξρν ηνπ πινίνπ, ηνλ Πόιιη θαη εθείλνο αληί λα κεηαθέξεη θηιόζνθν ζηελ Αζήλα, 
ηνλ παξάδσζε ζε Αηγηλήηεο δνπιεκπόξνπο, πνπ ηνλ πνύιεζαλ δνύιν ζηελ Αίγηλα. Επηπρώο 
ην κάζαλε νη καζεηέο ηνπ θαη ν Κπξελαίνο Αλλίθεξηο, ήξζε ζηελ Αίγηλα θαη εμαγόξαζε ηελ 
ειεπζεξία ηνπ αγαπεκέλνπ ηνπ δαζθάινπ. 

Αλεμαξηήησο απηνύ ν Δηνλύζηνο ζπλήζηδε λα θαιεί ζην παιάηη ηνπ ηνπο γλσζηόηεξνπο 
πνηεηέο, ζπγγξαθείο θαη θαιιηηέρλεο ηεο Σηθειίαο θαη λα ηνπο απαγγέιιεη πνηήκαηά ηνπ. 
Φπζηθά όινη ρεηξνθξνηνύζαλ κε ζαπκαζκό ηα αξηζηνπξγήκαηα ηνπ αθεληηθνύ ηνπο θαη γη΄ 
απηό νλνκάζηεθαλ «δηνλπζηνθόιαθεο». Δηαζεκόηεξνη ηέηνηνη θόιαθεο ήηαλ ν κηκνγξάθνο 
Ξέλαξρνο, ν εδνληζηήο θηιόζνθνο Αξίζηηππνο θαη ν Δακνθιήο, ν νπνίνο θάπνηε είπε ζηνλ 
Δηνλύζην πσο κόλν θνληά ηνπ έλνησζε αζθαιήο θαη πσο ζα πξνηηκνύζε λα πεζάλεη παξά λα 
ραζεί έζησ θαη κία ηξίρα ηνπ Δηνλύζηνπ. Εθείλνο ηόηε έθνςε από ηα καιιηά ηνπ κεξηθέο 
ηξίρεο θαη κ΄απηέο θξέκαζε πάλσ από ην αλάθιηληξν ηνπ Δακνθιή έλα ζπαζί. Από ην 
επεηζόδην απηό βγήθε ε έθθξαζε «Δακόθιεηνο ζπάζε». 

Μηα θνξά όκσο, ζε κηα ηέηνηα ζύλαμε, ν Δηνλύζηνο παξαηήξεζε πσο έλαο από ηνπο 
πξνζθεθιεκέλνπο ηνπ ν πνηεηήο Φηιόμελνο ν Κπζήξηνο, γλσζηόο «δηζπξακβνπνηόο» δελ 
ρεηξνθξνηνύζε. Τνπ δήηεζε λα πεη ηε γλώκε γηα ηελ πνηόηεηα ησλ πνηεκάησλ πνπ άθνπζε 
θαη εθείλνο κε παξξεζία  είπε απεξίθξαζηα πσο δελ άμηδαλ ηίπνηα. Ο Δηνλύζηνο έμσ θξελώλ 
ηνλ έζηεηιε ακέζσο ζηα ιαηνκεία. Επελέβεζαλ όκσο θάπνηνη θίινη ηνπ Φηιόμελνπ θαη ν 
Δηνλύζηνο αλαθάιεζε ιίγεο κέξεο κεηά ηελ απόθαζή ηνπ. Καη όρη κόλν ζπγρώξεζε ηνλ 
πνηεηή, αιιά ηνλ θάιεζε ζηελ επόκελε θηινινγηθή ζπγθέληξσζή, ζην παιάηη ηνπ. 

Όπσο ήηαλ επόκελν άξρηζε πάιη λα απαγγέιιεη ζηνπο θαιεζκέλνπο ηνπ πνηήκαηά ηνπ 
θαη ηόηε είδε πσο ν Φηιόμελνο ζεθώζεθε θαη ηξάβεμε πξνο ηελ έμνδν. 

«Πνύ παο Φηιόμελε» ηνλ ξώηεζε 

«Σηα ιαηνκεία» απάληεζε απηόο θαη βγήθε από ην παιάηη. 
  

Πεγή: Δηόδσξνπ ηνπ Σηθειηώηε (Ιζηνξηθή βηβιηνζήθε 15.6) θαη Αλζνιόγην ηνπ Σηνβαίνπ 
(13.3) 
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