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ἘἘγγὼὼ  δδὲὲ  ππεερρὶὶ  μμὲὲνν  ττῶῶνν  ἄἄλλλλωωνν  ὁὁμμοολλοογγῶῶ  ττοούύττοοιιςς,,  ὅὅππωωςς  δδὲὲ  χχρρὴὴ  ττοοῦῦ  δδιικκααίίοουυ  πποοιιεεῖῖσσθθααίί  ττιι  

ππρροοὐὐρργγιιααίίττεερροονν,,  οοὐὐδδεεὶὶςς  ἄἄνν  μμεε  λλέέγγωωνν  ππεείίσσεειιεενν..  ὉὉρρῶῶ  γγὰὰρρ  κκααὶὶ  ττοοὺὺςς  ννόόμμοουυςς  ἕἕννεεκκαα  

ττοούύττοουυ  κκεειιμμέέννοουυςς  κκααὶὶ  ττοοὺὺςς  ἄἄννδδρρααςς  ττοοὺὺςς  κκααλλοούύςς  ττεε  κκἀἀγγααθθοοὺὺςς  ἐἐππὶὶ  ττοούύττῳῳ  

φφιιλλοοττιιμμοουυμμέέννοουυςς  κκααὶὶ  ττὰὰςς  εεὖὖ  πποολλιιττεευυοομμέέννααςς  ππόόλλεειιςς  ππεερρὶὶ  ττοούύττοουυ  μμάάλλιισστταα  

σσπποουυδδααζζοούύσσααςς,,  ἔἔττιι  δδὲὲ  ττοοὺὺςς  πποολλέέμμοουυςς  ττοοὺὺςς  ππρροογγεεγγεεννηημμέέννοουυςς  οοὐὐ  κκααττὰὰ  ττὰὰςς  δδυυννάάμμεειιςς,,  

ἀἀλλλλὰὰ  κκααττὰὰ  ττὸὸ  δδίίκκααιιοονν  ττὸὸ  ττέέλλοοςς  ἅἅππααννττααςς  εεἰἰλληηφφόόττααςς,,  ὅὅλλωωςς  δδὲὲ  ττὸὸνν  ββίίοονν  ττὸὸνν  ττῶῶνν  

ἀἀννθθρρώώππωωνν  δδιιὰὰ  μμὲὲνν  κκαακκίίαανν  ἀἀπποολλλλύύμμεεννοονν,,  δδιι''  ἀἀρρεεττὴὴνν  δδὲὲ  σσωωζζόόμμεεννοονν,,  ὥὥσσττ''  οοὐὐκκ  

ἀἀθθυυμμεεῖῖνν  δδεεῖῖ  ττοοὺὺςς  ὑὑππὲὲρρ  ττῶῶνν  δδιικκααίίωωνν  κκιιννδδυυννεεύύεειινν  μμέέλλλλοοννττααςς,,  ἀἀλλλλὰὰ  πποολλὺὺ  μμᾶᾶλλλλοονν  ττοοὺὺςς  

ὑὑββρρίίζζοοννττααςς  κκααὶὶ  ττοοὺὺςς  ττὰὰςς  εεὐὐττυυχχίίααςς  μμὴὴ  μμεεττρρίίωωςς  φφέέρρεειινν  ἐἐππιισσττααμμέέννοουυςς..  

ΙΙΣΣΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΗΗΣΣ,,  ΑΑΡΡΧΧΙΙΔΔΑΑΜΜΟΟΣΣ    3355--3366  

ΜΜΕΕΤΤΑΑΦΦΡΡΑΑΣΣΗΗ::    

ΕΕγγώώ  όόμμωωςς,,  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττιιςς  άάλλλλεεςς  υυπποοθθέέσσεειιςς  σσυυμμφφωωννώώ  μμεε  ααυυττοούύςς,,  κκααννεείίςς  όόμμωωςς  δδεενν  θθαα  μμπποορροούύσσεε  

νναα  μμεε  ππεείίσσεειι  μμεε  τταα  λλόόγγιιαα  ττοουυ,,  ππωωςς  ππρρέέππεειι  νναα  θθεεωωρροούύμμεε  κκάάττιι  άάλλλλοο  ππιιοο  σσηημμααννττιικκόό  ααππόό  ττοο  δδίίκκααιιοο..  

ΓΓιιααττίί  ββλλέέππωω  ππωωςς  κκααιι  οοιι  ννόόμμοοιι  πποουυ  θθεεσσππίίζζοοννττααιι  γγιιαα  χχάάρρηη  ααυυττοούύ  ((εενν..ττοουυ  δδιικκααίίοουυ))  κκααιι  όόττιι  οοιι  κκααλλοοίί  

κκααιι  εεννάάρρεεττοοιι  άάννθθρρωωπποοιι  γγιι’’    ααυυττόό  ((εενν..  ττοο  δδίίκκααιιοο))  σσυυννααγγωωννίίζζοοννττααιι  κκααιι  όόττιι  οοιι  ππόόλλεειιςς  πποουυ  

κκυυββεερρννιιοούύννττααιι  κκααλλάά  γγιι’’    ααυυττόό  ππρροοππααννττόόςς  φφρροοννττίίζζοουυνν..  ΑΑκκόόμμηη  ((εενν..  ββλλέέππωω))  ππωωςς  όόλλοοιι  ααννεεξξααιιρρέέττωωςς  

οοιι  ππόόλλεεμμοοιι  πποουυ  έέχχοουυνν  γγίίννεειι  σσττοο  ππααρρεελλθθόόνν  ττεελλεείίωωσσαανν  όόχχιι  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδυυννάάμμεειιςς  ττωωνν  

ααννττιιμμααχχόόμμεεννωωνν,,  ααλλλλάά  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  δδίίκκααιιοο  κκααιι  γγεεννιικκάά  ((εενν..  ββλλέέππωω))  όόττιι  όόλληη  ηη  ζζωωήή  ττωωνν  

ααννθθρρώώππωωνν  κκαατταασσττρρέέφφεεττααιι  εεξξααιιττίίααςς  ττηηςς  κκαακκίίααςς,,  εεννώώ  σσώώζζεεττααιι  μμεε  ττηηνν  ααρρεεττήή,,  ώώσσττεε  δδεενν  ππρρέέππεειι  νναα  

σσττεεννααχχωωρριιοούύννττααιι  όόσσοοιι  //  [[ααυυττοοίί  πποουυ]]  σσκκοοππεεύύοουυνν  νναα  δδιιαακκιιννδδυυννεεύύσσοουυνν  γγιιαα  τταα  δδίίκκααιιαα,,  ααλλλλάά  πποολλύύ  

ππεερριισσσσόόττεερροο  όόσσοοιι  //  [[  ααυυττοοίί  πποουυ  ]]  έέχχοουυνν  υυββρριισσττιικκήή  σσυυμμππεερριιφφοορράά  κκααιι  όόσσοοιι  //  [[  ααυυττοοίί  πποουυ  ]]  δδεενν  

ξξέέρροουυνν  νναα  ττηηρροούύνν  ττοο  μμέέττρροο  σσττιιςς  εευυττυυχχιισσμμέέννεεςς  σσττιιγγμμέέςς  ττοουυςς..    
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ΕΕΡΡΜΜΗΗΝΝΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ::  

ΣΣττοο  ππααρρόόνν  ααππόόσσππαασσμμαα  ααππόό  ττοονν  ««ΑΑρρχχίίδδααμμοο»»  ττοουυ  ρρήήττοορραα  ΙΙσσοοκκρράάττηη  οο  οομμιιλληηττήήςς  υυπποοσσττηηρρίίζζεειι  όόττιι  ττοο  δδίίκκααιιοο  

εείίννααιι  ττοο  ππιιοο  σσηημμααννττιικκόό  ααππόό  όόλλαα  τταα  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά,,  ττοοννίίζζοοννττααςς  όόττιι  κκααννεείίςς  δδεενν  θθαα  μμπποορροούύσσεε  νναα  ττοονν  ππεείίσσεειι  

γγιιαα  ττοο  ααννττίίθθεεττοο  ((««  ἐἐγγώώ  δδὲὲ  ππεερρίί  μμὲὲνν  ……  λλέέγγωωνν  ππεείίσσεειιεενν»»))..  ΤΤεεκκμμηηρριιώώννεειι  ττηηνν  άάπποοψψήή  ττοουυ  ααυυττήή  ααννααφφέέρροοννττααςς  

ππωωςς  γγιιαα  χχάάρρηη  ττοουυ  δδιικκααίίοουυ  θθεεσσππίίζζοοννττααιι  οοιι  ννόόμμοοιι  κκααιι  ααμμιιλλλλώώννττααιι  οοιι  κκααλλοοίί  κκααιι  εεννάάρρεεττοοιι  άάννθθρρωωπποοιι,,  όόττιι  ααυυττόό  

ααπποοττεελλεείί  ιιδδιιααίίττεερροο  μμέέλληημμαα  ττωωνν  ππόόλλεεωωνν  πποουυ  δδιιοοιικκοούύννττααιι  σσωωσσττάά,,  όόττιι  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ααυυττόό  έέλληηξξαανν  όόλλοοιι  οοιι  

ππόόλλεεμμοοιι  σσττοο  ππααρρεελλθθόόνν  κκααιι  όόχχιι  μμεε  ββάάσσηη  ττιιςς  δδυυννάάμμεειιςς  ττωωνν  ααννττιιππάάλλωωνν  ((««ὁὁρρῶῶ  γγὰὰρρ  κκααὶὶ  ττοούύςς  ννόόμμοουυςς  ……  κκααττὰὰ  

ττὸὸ  δδίίκκααιιοονν»»))..  ΔΔιιααττεείίννεεττααιι  ττέέλλοοςς  ππωωςς  χχάάρρηη  σσττηηνν  ααρρεεττήή  οο  ααννθθρρώώππιιννοοςς  ββίίοοςς  σσώώζζεεττααιι,,  εεξξααιιττίίααςς  όόμμωωςς  ττηηςς  

κκαακκίίααςς  ααυυττόόςς  κκαατταασσττρρέέφφεεττααιι  ((««ὅὅλλωωςς  δδὲὲ  ττὸὸνν  ββίίοονν  ……  σσωωζζόόμμεεννοονν»»))..  ΣΣυυννάάγγεειι  ττεελλιικκάά  ττοο  σσυυμμππέέρραασσμμαα  όόττιι  ααππόό  

ααπποογγοοήήττεευυσσηη  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιαακκααττέέχχοοννττααιι  ππρροοππααννττόόςς  όόσσοοιι  φφέέρροοννττααιι  ααππρρεεππώώςς  κκααιι  ξξεεππεερρννοούύνν  τταα  όόρριιαα  σσττιιςς  

κκααλλέέςς  σσττιιγγμμέέςς  ττοουυςς  κκααιι  όόχχιι  εεκκεείίννοοιι  πποουυ  ππρρόόκκεειιττααιι  νναα  εεκκττεεθθοούύνν  σσεε  κκίίννδδυυννοο  γγιιαα  τταα  δδίίκκααιιαα  ((««ὥὥσσττεε  οοὐὐκκ  

ἀἀθθυυμμεεῖῖνν  ……  φφέέρρεειινν  ἐἐππιισσττααμμέέννοουυςς»»))..  ΗΗ  έέννννοοιιαα  εεπποομμέέννωωςς  ττοουυ  δδιικκααίίοουυ  κκααιι  εενν  γγέέννεειι  ττηηςς  ααξξίίααςς  ττοουυ  σσεε  όόλλεεςς  ττιιςς  

κκαατταασσττάάσσεειιςς  δδιιααττρρέέχχεειι  όόλλοο  ττοο  δδοοθθέένν  ααππόόσσππαασσμμαα..        

 

 

 

 

 

 

 

 

  


