Η Νικόπολη
Γιάννης Φίκας
Γηαδροκή: Τρία ποηάκηα – Μέηζοβο – Ηωάλληλα – Νηθόποιης & Πρέβεδα

Ζ Νηθόποιε ηες Ζπείροσ είλαη θηηζκέλε ζηε τερζόλεζο ε οποία τωρίδεη ηολ
Ακβραθηθό θόιπο από ηο Ηόληο πέιαγος. Βρίζθεηαη απέλαληη από ηο Άθηηο θαη 6 τηι.
βόρεηα από ηελ Πρέβεδα. Ζ πόιε ηδρύζεθε ως ζύκβοιο ηες κεγάιες λίθες ηοσ
Οθηαβηαλού ελάληηα ζηο Μάρθο Αληώληο θαη ηελ Κιεοπάηρα Ε΄ ηες Αηγύπηοσ ζηο
Άθηηο ηο 31 π.Χ. Ο Οθηαβηαλός αθηέρωζε ηε Νηθόποιε ζηολ Απόιιωλα Άθηηο ή
Αθηηαθό θαη προς ηηκή ηοσ ζεζπίζηεθαλ ηα Νέα Άθηηα ποσ αποηειούζαλ
επαλαζύζηαζε ηωλ Αθηίωλ, ηωλ παιηώλ ηοπηθώλ αγώλωλ ηωλ Αθαρλαλώλ.
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Μνημείο Οκταβιανού Ασγούστοσ
O ζηωηθός θηιόζοθος Δπίθηεηος από ηελ Ηεράποιε ηες Φρσγίας ίδρσζε θηιοζοθηθή
ζτοιή ζηε Νηθόποιε ηο 89 κ.Χ.
Επικτήτοσ, Εγρεηξίδηνλ

«Τνλ άλζξσπν δελ ηνλ ηαξάδνπλ ηα πξάγκαηα, αιιά νη γλώκεο γ ηα ηα
πξάγκαηα. Ο ζάλαηνο, παξαδείγκαηνο ράξηλ, δελ είλαη θάηη ην θνβεξό,
γηαηί ζα θαηλόηαλ θάηη ην θνβεξό θαη γηα ην λ Σσθξάηε. Εθείλν πνπ καο
ηξνκάδεη είλαη ε ηδέα ηνπ ζαλάηνπ, γηαηί απηή είλαη ηξνκαθηηθή ».

«Με γπξεύεηο λα γίλνληαη ηα πξάγκαηα όπσο ηα ζέιεηο εζύ, αιιά λα ηα
δέρεζαη όπσο γίλνληαη θαη ζα είζαη επηπρήο ».

«Μελ μερλάο πσο πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεζαη, όπσο ζπκ πεξηθέξεηαη
θαλείο ζε έλα γεύκα. Φέξλνπλ γύξσ ζνπ ην θαΐ θαη θηάλεη ζε ζέλα;
Άπισζε ην ρέξη ζνπ θαη πάξε ηε κεξίδα ζνπ κε εππξέπεηα. Πέξαζε; Μελ
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ην θξαηήζεηο. Δελ ήιζε αθόκα, κελ ην νξέγεζαη από καθξηά, αιιά
πεξίκελε λα θζάζεη ζε ζέλα ».

«Μα πνηα ζέζε ινηπόλ ζα έρσ κέζα ζηελ πνιηηεία; Όπνηα κπνξείο λα
θαηέρεηο, αιιά ζπγρξόλσο λα δηαηεξήζεηο ην ζεκλό θαη αμηνπξεπή
ραξαθηήξα ζνπ. Αλ όκσο ηα ράζεηο απηά γηα λα σθειήζεηο ηελ παηξίδα
ζνπ, πώο ζα ηελ σθειήζεηο όηαλ θαηαληήζεηο αλαίζρπληνο θαη αλάμηνο
εκπηζηνζύλεο»;
«Πξέπεη λα θάλεηο ζπνλδέο θαη ζπζίεο, ζύκθσλα κε ηα παηξνπαξάδνηα,
θάζε θνξά, θαη λα ηηο θάλεηο κε θαζαξή θαξδηά θαη ρσξίο λσζξόηεηα
νύηε κε ακέιεηα, νύηε βέβαηα θησρηθά, νύηε όκσο παξαπάλσ από ηε
δύλακή ζνπ».

3

Αθηνά, ρωμαϊκών τρόνων, Μοσσείο Νικόπολης.

«Σηηο ζπλαλαζηξνθέο ζνπ λα κελ ππελζπκίδεηο έξγα ζνπ ή θηλδύλνπο ζνπ
παξά πνιύ θαη ρσξίο κέηξν. Δηόηη όπσο είλαη επράξηζην ζε ζέλα λα
κηιάο γηα ηηο πεξηπέηεηεο ζνπ, δελ είλαη επράξηζην επίζεο ζηνπο άιινπο
λ’ αθνύλ λα ηηο δηεγείζαη ».
«Όηαλ πεξπαηάο, όπσο πξνζέρεηο κήπσο παηήζεηο θαλέλα θαξθί ή
ζηξακπνπιίζεηο ην πόδη ζνπ, έηζη πξόζερε λα κε βιάςεηο θαη ην αλώηεξν
κέξνο ηεο ςπρήο ζνπ ∙ απηόλ δε ηνλ θαλόλα, αλ ηνλ θπιάκε ζε όιεο ηηο
πξάμεηο καο, ζα ηηο εθηεινύκε κε κεγαιύηεξε αζθάιεηα ».
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