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16ε ΔΝΟΣΗΣΑ  

Σν ζιηβεξό ηέινο ελόο ηπξάλλνπ 

Αἰιηαλόο, Πνηθίιε ῾Ιζηνξία 6.12 (δηαζθεπή) 

Ο Κιαύδηνο Αηιηαλόο (πεξ. 170-235 κ.Υ.), Ρσκαίνο ζηελ θαηαγσγή, ζην έξγν ηνπ Ποικίλη Ἱστορία, 
πνπ ζώδεηαη ηκεκαηηθώο κόλν, πεξηιακβάλεη αλεθδνηνινγηθέο δηεγήζεηο κε εζηθνινγηθέο 
πξνεθηάζεηο. Από ηελ άπνςε απηή ην έξγν ηνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί ζπγγελέο κε αλάινγα έξγα 
πνπ έγξαςαλ ν Πινύηαξρνο θαη ν Αζήλαηνο θαη ραξαθηεξηζηηθό ηεο επνρήο ηνπ, πνπ έδεηρλε 
ηδηαίηεξε αγάπε γηα ηα αλέθδνηα θαη ηα παξάδνμα. ην απόζπαζκα πνπ ζα κειεηήζεηε ν Αηιηαλόο 
αλαθέξεηαη ζηνλ ηύξαλλν Γηνλύζην Βʹ, πνπ θπβέξλεζε ηελ πόιε ησλ πξαθνπζώλ από ην 367 έσο 
ην 345 π.Υ. 

 

Γηνλύζηνο ὁ δεύηεξνο ηὴλ ἀξρὴλ εἶρελ εὖ κάια πεξηπεθξαγκέλελ. Ναῦο κὲλ 

ἐθέθηεην νὐθ ἐιάηηνπο ηῶλ ηεηξαθνζίσλ, πεδῶλ δὲ δύλακηλ ἐο δέθα κπξηάδαο, 

ἱππεῖο δὲ ἐλλεαθηζρηιίνπο. Ἡ δὲ πόιηο ηῶλ πξαθνζίσλ ιηκέζηλ ἐθεθόζκεην 

κεγίζηνηο, θαὶ ηεῖρνο αὐηῇ πεξηεβέβιεην ὑςειόηαηνλ. Δἶρε δὲ θαὶ ζπκκάρνπο 

πακπόιινπο. Καὶ ηνύηνηο ἐπηζαξξῶλ ὁ Γηνλύζηνο ἀδάκαληη δεδεκέλελ ᾤεην 

ηὴλ ἀξρὴλ θεθηῆζζαη. Ἀιι’ νὗηόο γε εἶδε θαὶ ηνὺο πἱνὺο βηαίσο ἀπνζθαγέληαο 

θαὶ ηὰο ζπγαηέξαο ἀλαηξεζείζαο. Οὐδεὶο δὲ ηῶλ ἀπ’ αὐηνῦ ηαθῆο ηῆο 

λνκηδνκέλεο ἔηπρελ· νἱ κὲλ γὰξ δῶληεο θαηεθαύζεζαλ, νἱ δὲ θαηαηκεζέληεο ἐο 

ηὴλ ζάιαηηαλ ἐμεξξίθεζαλ. Αὐηὸο δὲ ἐλ πελίᾳ δηάγσλ θαηέζηξεςε ηὸλ βίνλ 

γεξαηόο. Καὶ ἦλ δεῖγκα νὐ ηὸ ηπρὸλ ηνῖο ἀλζξώπνηο ἐο ζσθξνζύλελ θαὶ 

ηξόπνπ θόζκνλ ἡ ηνῦ Γηνλπζίνπ ἐο νὕησ ηαπεηλὰ κεηαβνιή. 
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ΜΔΣΑΦΡΑΗ 

Γηνλύζηνο    ὁ δεύηεξνο εἶρελ ηὴλ  ἀξρὴλ     εὖ   κάια πεξηπεθξαγκέλελ.  
Ο Γηνλύζηνο  ν  δεύηεξνο  είρε   ηελ  εμνπζία  πνιύ θαιά     πξνζηαηεπκέλε. 
 

Ἐθέθηεην κὲλ          λαῦο          νὐθ ἐιάηηνπο  ηῶλ ηεηξαθνζίσλ,  
Γηέζεηε             πνιεκηθά πινία   πεξηζζόηεξα     από  ηεηξαθόζηα, 
 

δύλακηλ δὲ πεδῶλ   ἐο  δέθα  κπξηάδαο,  ἱππεῖο δὲ  ἐλλεαθηζρηιίνπο.  
θαη δύλακε  πεδώλ  κέρξη εθαηό ρηιηάδεο    θαη ηππηθό     ελληά ρηιηάδεο. 
 
Ἡ δὲ πόιηο ηῶλ πξαθνζίσλ        ἐθεθόζκεην        κεγίζηνηο      ιηκέζηλ,  
Καη ε πόιε  ησλ πξαθνπζίσλ  ήηαλ δηαθνζκεκέλε κε πνιύ κεγάια ιηκάληα, 
 

θαὶ         ὑςειόηαηνλ     ηεῖρνο   πεξηεβέβιεην       αὐηῇ.  
θαη      πάξα πνιύ ςειό   ηείρνο  είρε θηηζηεί γύξσ  από απηήλ.  
 
Δἶρε δὲ θαὶ    πακπόιινπο   ζπκκάρνπο.  
Καη είρε θαη    πάξα πνιινύο   ζπκκάρνπο.  
 

Καὶ ὁ Γηνλύζηνο          ἐπηζαξξῶλ           ηνύηνηο  
Καη ν Γηνλύζηνο   επεηδή είρε πεπνίζεζε  ζ’ απηνύο 
 

ᾤεην        θεθηῆζζαη         ηὴλ ἀξρὴλ  δεδεκέλελ        ἀδάκαληη.  
λόκηδε  όηη είρε απνθηήζεη  ηελ εμνπζία      δεκέλε κε αδακάληηλα δεζκά.  
 

Ἀιι’   νὗηόο     γε     εἶδε  θαὶ  ηνὺο  πἱνὺο         ἀπνζθαγέληαο     βηαίσο       
Όκσο  απηόο βέβαηα  είδε   θαη   ηνπο  γηνπο (ηνπ) λα ζθαγηάδνληαη απάλζξσπα   
 

θαὶ ηὰο ζπγαηέξαο   ἀλαηξεζείζαο.  
θαη  ηηο   θόξεο (ηνπ)  λα εθηεινύληαη. 
 

Οὐδεὶο δὲ   ηῶλ     ἀπ’ αὐηνῦ              ἔηπρελ          ηῆο      λνκηδνκέλεο      ηαθῆο·  
Καη θαλείο   από ηνπο δηθνύο ηνπ   δελ θεδεύηεθε  κε ηνλ θαζηεξσκέλν  ηξόπν ηαθήο∙ 
 
νἱ κὲλ γὰξ  θαηεθαύζεζαλ    δῶληεο,  
γηαηί άιινη         θάεθαλ          δσληαλνί, 
 
νἱ δὲ             θαηαηκεζέληεο           ἐμεξξίθεζαλ  ἐο ηὴλ ζάιαηηαλ.  
θαη άιινη   αθνύ ηνπο θνκκάηηαζαλ    ηνπο έξημαλ    ζηε   ζάιαζζα. 
 
Αὐηὸο δὲ  θαηέζηξεςε  ηὸλ βίνλ     γεξαηόο  δηάγσλ      ἐλ         πελίᾳ.  
Κη ν ίδηνο     ηειείσζε     ηε δσή ηνπ      γέξνο    δώληαο   κέζα ζηε θηώρεηα ηνπ. 
 
Καὶ     ἦλ   νὐ  ηὸ   ηπρὸλ    δεῖγκα       ηνῖο    ἀλζξώπνηο 
Καη    ήηαλ     ζπνπδαίν     παξάδεηγκα  ζηνπο  αλζξώπνπο 
 
ἐο   ζσθξνζύλελ θαὶ    θόζκνλ      ηξόπνπ 
γηα ηε ζσθξνζύλε  θαη  ηελ θόζκηα  ζπκπεξηθνξά  
 
ἡ  κεηαβνιή  ηνῦ Γηνλπζίνπ  ἐο  νὕησ          ηαπεηλὰ  
ε   κεηαβνιή  ηνπ   Γηνλπζίνπ  ζε   ηόζν  ηαπεηλσηηθή θαηάιεμε. 
 

 

http://www.arxaia-latinika.gr/


 

 
Μαξηάλλα Σζηνιπίδνπ-Φηιόινγνο  www.arxaia-latinika.gr 

Δξκελεπηηθά ζρόιηα 

Γηνλύζηνο δὲ ὁ δεύηεξνο: Γηνο ηνπ Γηνλπζίνπ Αʹ, ηνλ νπνίν δηαδέρζεθε ην 
367/366 π.Υ. ζε ειηθία πεξίπνπ ηξηάληα ρξνλώλ. Ήηαλ άλζξσπνο κε αδύλακν 
ραξαθηήξα, άπεηξνο ζηελ άζθεζε ηεο εμνπζίαο, αιιά θαη ηδηαίηεξα θαιιηεξγεκέλνο. 
Φηινμέλεζε ζηελ απιή ηνπ αλζξώπνπο ησλ ηερλώλ θαη ησλ επηζηεκώλ, ελώ θαη ν 
ίδηνο έγξαςε πνίεζε θαη αζρνιήζεθε κε ηε θηινζνθία. Γέρηεθε κάιηζηα λα 
εθαξκόζεη ηηο ζεσξίεο ηνπ Πιάησλα γηα ηε δηαθπβέξλεζε, αιιά, θαη ηηο δύν θνξέο 
πνπ πξνζθάιεζε ηνλ Αζελαίν θηιόζνθν, αζέηεζε ηηο ππνζρέζεηο ηνπ θαη ηνλ 
απέπεκςε. Σν 356 π.Υ. αλεηξάπε από ηνλ Γίσλα θαη θαηέθπγε ζηνπο 
Δπηδεθύξηνπο Λνθξνύο (ζηελ Ιηαιία), όπνπ έκεηλε έσο ην 347/346 π.Υ., νπόηε θαη 
αλαθαηέιαβε ηελ εμνπζία θαηόπηλ πξνδνζίαο. Σειηθά εθδηώρζεθε από ηνπο 
πξαθνύζηνπο κε ηε βνήζεηα ησλ Κνξηλζίσλ θαη πέζαλε ζηελ Κόξηλζν ζε βαζηά 
γεξάκαηα κηζόηπθινο, θησρόο θαη πεξηθξνλεκέλνο 

 
 
 
 
 

Δξσηήζεηο θαηαλόεζεο 

1. Πνηα ζηνηρεία επηθαιείηαη ν Αηιηαλόο, γηα λα θαηαδείμεη ηε δύλακε ησλ πξαθνπζώλ ζηα 
ρξόληα ηνπ Γηνλπζίνπ; 

2. Από πνύ αληινύζε ν Γηνλύζηνο ηε ζηγνπξηά γηα ηελ εμνπζία ηνπ ζύκθσλα κε ην θείκελν; 

3. Πνηεο ζπκθνξέο γλώξηζε ν Γηνλύζηνο ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ; 

4. ην εηζαγσγηθό ζεκείσκα ηνπ θεηκέλνπ ηεο Δλόηεηαο γίλεηαη ιόγνο γηα εζηθνινγηθέο 
πξνεθηάζεηο ζην έξγν ηνπ Αηιηαλνύ. Μπνξείηε λα ην επηβεβαηώζεηε κε βάζε ην 
απόζπαζκα πνπ κειεηήζαηε; 

5. Γλσξίδεηε από ηελ Ιζηνξία ή άιια καζήκαηα παξαδείγκαηα αλζξώπσλ πνπ ζα 
κπνξνύζακε λα πνύκε όηη είραλ θαηάιεμε παξόκνηα κε εθείλε ηνπ Γηνλπζίνπ; 

 
 

 

  

ηαηήξαο ηεο επνρήο ηνπ 
Γηνλπζίνπ (350 π.Υ., 
Δζληθό Αξραηνινγηθό 

Μνπζείν Αζήλαο) 
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Γ. ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ 

1. ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΔΙΜΔΝΟΤ ΚΑΙ ΤΠΔΡΤΝΣΔΛΙΚΟΤ ΜΔΗ ΦΩΝΗ 

ΒΑΡΤΣΟΝΩΝ ΡΗΜΑΣΩΝ 

ρεκαηηζκόο νξηζηηθήο Παξαθεηκέλνπ Μ.Φ. ζηα θσλεεληόιεθηα. 

 

αλαδηπιαζηαζκόο                 ιέ - ιπ - καη                θαηάιεμε 

 

                                                 ζέκα 

 

ρεκαηηζκόο νξηζηηθήο Τπεξζπληειίθνπ Μ.Φ. ζηα θσλεεληόιεθηα. 

            

ζπιιαβηθή αύμεζε                ἐ - ιε - ιύ - κελ                 θαηάιεμε 

 

                       αλαδηπιαζηαζκόο   ζέκα 

 

 

Κιίζε Παξαθεηκέλνπ  θαη Τπεξζπληειίθνπ Μ.Φ. θσλεεληόιεθησλ ξεκάησλ: 

Παξαθείκελνο Τπεξζπληέιηθνο 

ιέιπκαη 
ιέιπζαη 
ιέιπηαη 
ιειύκεζα 
ιέιπζζε 
ιέιπληαη 

ἐιειύκελ 
ἐιέιπζν 
ἐιέιπην 
ἐιειύκεζα 
ἐιέιπζζε 
ἐιέιπλην 

 

 

 

 

  Για δες ηο ηρικ!!! 

Σηη μέζη θωμή: 

- Οι αρκηικοί τρόμοι λήγοσμ:  -μαι 

- Οι ιζηορικοί τρόμοι λήγοσμ: -μημ 

http://www.arxaia-latinika.gr/


 

 
Μαξηάλλα Σζηνιπίδνπ-Φηιόινγνο  www.arxaia-latinika.gr 

2. ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΔΙΜΔΝΟΤ ΚΑΙ ΤΠΔΡΤΝΣΔΛΙΚΟΤ Μ.Φ. 

ΑΦΩΝΟΛΗΚΣΩΝ ΒΑΡΤΣΟΝΩΝ ΡΗΜΑΣΩΝ   

 

Κιίζε Παξαθεηκέλνπ 

ΟΤΡΑΝΙΚΟΛΗΚΣΑ ΥΔΙΛΙΚΟΛΗΚΣΑ ΟΓΟΝΣΙΚΟΛΗΚΣΑ 

πέπξαγκαη 
πέπξαμαη 
πέπξαθηαη 
πεπξάγκεζα 
πέπξαρζε 
πεπξαγκέλνη εἰζίλ 

γέγξακκαη 
γέγξαςαη 
γέγξαπηαη 
γεγξάκκεζα 
γέγξαθζε 
γεγξακκέλνη εἰζίλ 

πέπεηζκαη 
πέπεηζαη 
πέπεηζηαη 
πεπείζκεζα 
πέπεηζζε 
πεπεηζκέλνη εἰζίλ 

 

 

 

Κιίζε Τπεξζπληειίθνπ  

ΟΤΡΑΝΙΚΟΛΗΚΣΑ ΥΔΙΛΙΚΟΛΗΚΣΑ ΟΓΟΝΣΙΚΟΛΗΚΣΑ 

ἐπεπξάγκελ 
ἐπέπξαμν 
ἐπέπξαθην 
ἐπεπξάγκεζα 
ἐπέπξαρζε 
πεπξαγκέλνη ἦζαλ 

ἐγεγξάκκελ 
ἐγέγξαςν 
ἐγέγξαπην 
ἐγεγξάκκεζα 
ἐγέγξαθζε 
γεγξακκέλνη ἦζαλ 

ἐπεπείζκελ 
ἐπέπεηζν 
ἐπέπεηζην 
ἐπεπείζκεζα 
ἐπέπεηζζε 
πεπεηζκέλνη ἦζαλ  

 

 

 Ο παξαθείκελνο θαη ν 

ππεξζπληέιηθνο ησλ 

αθσλόιεθησλ ξεκάησλ 

είλαη απαηηεηηθνί!!! Γη’ 

απηό πξόζεμε ην 

ζρεκαηηζκό ηνπο  
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