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ΑΠΟ ΤΑ ΩΡΑΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ ΜΑΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ο Ανακρέων (ποιητής του κρασιού και του έρωτα), έλαβε μια δωρεά,
από τον Τύραννο Πολυκράτη, της Σάμου, πέντε τάλαντα. Το ποσό αυτό για
την εποχή του, ήταν μεγάλο. Το φύλαγε δυο νύχτες. Αυτή η φροντίδα τον
κούρασε και το επέστρεψε λέγοντας: «Τόση μεγάλη φροντίδα;» (ιω. Στοβαίος,
ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ – ψόγος πλούτου 25).
Ο Ανάχαρσις, Σκύθις φιλόσοφος, όταν τον ρωτήσανε ποια καράβια
είναι ασφαλέστερα απάντησε. Αυτά που είναι στην ξηρά. (Διογένης Λαέρτιος,
Βίοι φιλοσόφων Α-105).
Ένας Αθηναίος ρώτησε τον Αντισθένη, τον ιδρυτή της κυνικής
φιλοσοφίας να πάρω ωραία γυναίκα ή άσχημη; Ο Αντισθένης απάντησε. Αν
πάρεις ωραία έχεις κοινή. Αν πάρεις άσχημη έχεις ποινή. (Διογένης Λαέρτιος,
Βίοι φιλοσόφων, Δ-7, 48).
Ο Δημόκριτος έλεγε: Όποιος έκανε καλό γαμβρό, βρήκε ένα γιο.
Όποιος απέτυχε, στον γαμβρό έχασε και την κόρη του (Ιω, Στοβαίος,
ανθολόγιο 0-18).
Ο Αλέξανδρος έστειλε με αγγελειοφόρο που τον λέγανε Αθλία, μια
επιστολή στον Αντίπατρο. Ο Διογένης έκανε το εξής σχόλιο.
«Άθλιος, προς Άθλιο, δι’ Αθλίου, Αθλίαν»
(Διογένους Λαερτίου, Βίοι φιλοσόφων ΣΤ-25)
Κατά τον Διογένη η ανοησία είναι:
«Μεγίστη και τελειωτάτη πασών νόσων» Ιδίων περί βασιλείας Δ-160R.
O Zήνων ο Κιτιεύς (Κύπριος) σε κάποιον που έλεγε πολλά
(φλυαρούσε) του είπε. Έχουμε δύο αυτιά και ένα στόμα, για να ακούμε πολλά
και να λέμε λίγα. (Διογένους Λαερτίου. Βίοι φιλοσόφων Δ-4).
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Ο Λυκούργος ο νομοθέτης, για να αποδείξει, ότι η ανατροφή έχει
μεγάλη σημασία, στους ανθρώπους, πήρε δύο μικρά σκυλιά, από την ίδια
μάνα. Το ένα το έμαθε να κυνηγά και το άλλο το έμαθε να τρώγει (λαίμαργα).
Σε μια συγκέντρωση Σπαρτιατών πήγε και με τα δύο σκυλιά. Συγχρόνως
κρατούσε ένα δοχείο φαγητό και ένα λαγό. Το ένα σκυλί όρμησε να αρπάξει
τον λαγό, το άλλο όρμησε στο φαγητό (Πλούταρχος: Περί παίδων αγωγής, 4Ζ).
Κάποιος ρώτησε τον Ιφικράτη, Αθηναίος στρατηγός, από τον
Ραμνούντα, ποιος είσαι εσύ και έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτόν σου. Μήπως
είσαι Ιππέας; Οπλίτης; Τοξότης; Ή Πελταστής; (στρατιώτης ελαφρά
οπλισμένος).
Ο Ιφικράτης απάντησε. Τίποτα από αυτούς. Αλλά γνωρίζω όλους
αυτούς να τους διατάζω (Ιω. Στοβαίος Ανθολόγιο, ΝΔ, 52).
Ο Ιφικράτης, όταν στρατοπέδευσε σε εχθρική περιοχή, διέταξε να
σκάψουν τάφρο και χαρακώματα. Κάποιος τον ρώτησε γιατί; Τι φοβάσαι; Ο
Ιφικράτης απάντησε. Η χειροτέρα φράση για ένα στρατηγό είναι να πει ΔΕΝ
ΤΟ ΠΕΡΙΜΕΝΑ (Ιω. Στοβαίος, Ανθολόγιο, ΝΔ, 51).
Ο Λύσανδρος, Στρατηγός και Ναύαρχος Σπαρτιάτης, πίστευε πολύ,
στη σημασία της δυνάμεως, ιδίως στις σχέσεις μεταξύ των κρατών. Οι Αργείοι
αμφισβητήσανε τα σύνορα της Σπάρτης. Τότε τους έδειξε ο Λύσανδρος ένα
μαχαίρι και τους είπε:
«Όποιος

κρατάει

αυτό

ομιλεί

καλύτερα

περί

συνόρων

γης»

(Πλούταρχος-Λύσανδρος 22).
Ο Πυθαγόρας δεν άφηνε τους φίλους του να του εύχονται χρόνια
πολλά. Έλεγε δεν μπορείς να γνωρίζεις αν σε συμφέρει η ευχή αυτή.
(Διογένης Λαέρτιος, Βίοι φιλοσόφων Γ-9). Ο Πυθαγόρας ήταν από τη Σάμο,
μαθηματικός.
Το νομοθέτη Σόλωνα, τον Αθηναίο πιέζανε να βάλει πρόστιμο στους
ανύπαντρους. Ο Σόλων απάντησε: Βαρύ φορτίο η γυναίκα. (Ιω. Στοβαίος
Ανθολόγιο ΞΗ 33).
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Ο Μέγας Αλέξανδρος θαύμαζε τον Φωκίωνα, Στρατηγός Αθηναίος, για
την τιμιότητά του. Του έστειλε δώρο εκατό τάλαντα. Ο Φωκίων ρώτησε γιατί;
Σε θεωρεί άνδρα καλόν και αγαθό. Ο Φωκίων αρνήθηκε το δώρο και είπε. Να
πείτε στον Αλέξανδρο να με αφήσει να είμαι, αλλά και να φαίνομαι τέτοιος.
(Πλούταρχος-Φωκίων 18).
Η Ιππαρχία από τη Θράκη, ερωτεύθηκε, τον ασχημάνδρα Κράτη από
τη Θήβα. Ο Κράτης την πληροφόρησε ότι είναι φτωχός, δεν έχει τίποτα. Για
να την πείσει να τον εγκαταλείψει, γδύθηκε και της έδειξε τα γεννητικά του
όργανα, λέγοντας «Αυτός είναι ο γαμβρός και αυτή η περιουσία του»
(Διογένης Λαέρτιος, Βίοι φιλοσόφων ΣΤ 93). Η Ιππαρχία τον παντρεύτηκε.
Λένε ακόμη ότι είπε ο Κράτης: Η πείνα σταματά τον έρωτα».
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