
 

 

 


 

Ευυπόληπτοι άνθρωποι είναι εκείνοι:  
που δεν ανέχονται προσβολή από τους ίσους τους,  
        που σέβονται τους ανώτερούς τους,  
                που φέρονται με καλοσύνη στους κατώτερούς τους. 

 

 
 

Ο αρχαίος φιλόσοφος Αντισθένης έλεγε ότι οι κόλακες είναι κατά πολύ 
χειρότεροι από τους κόρακες  γιατί, ενώ αυτοί (οι κόρακες) κατατρώγουν τις 
σάρκες των πεθαμένων, εκείνοι (οι κόλακες) κατασπαράσσουν τις ψυχές των 
ζωντανών. 

 
 

Ο Πλούταρχος είπε:  
«Το να κάνεις μια κακή πράξη είναι ποταπό, το να κάνεις μια καλή πράξη, που 
δεν συνεπάγεται κινδύνους, είναι κοινό. Όμως το να κάνεις μεγάλα και ωραία 
έργα, που συνεπάγονται δυσκολίες και κινδύνους είναι χαρακτηριστικό των 
διαλεκτών ανθρώπων».  

 
 

Εκείνος που δεν τελειώνει τίποτα δε θα κάνει τίποτα σημαντικό στη ζωή του. Η 
ικανοποίηση που παίρνεις όταν τελειώσεις μια δουλειά είναι κάτι θαυμάσιο. Η 
δύναμη που χρειάζεται να την τελειώσει είναι απόδειξη ότι έχει χαρακτήρα και 

ζωτικότητα. Ένας άνθρωπος πρέπει να έχει αυτοέλεγχο, να έχει λίγη 
αυτοκυριαρχία. Όταν αρχίζει κάτι, υπομένει ώσπου να το τελειώσει. 

 
 

Είναι σ' όλους γνωστό ότι η στεναχώρια είναι κατάρα της ανθρωπότητας. 
Καταστρέφει την υγεία και εμποδίζει τις φυσιολογικές σκέψεις και πράξεις. Για 
πάρα πολλά πράγματα στη ζωή δεν αξίζει να στεναχωριόμαστε ούτε ένα λεπτό, 

και όμως τους δίνουμε τόση σημασία ώστε να μας φαίνονται σαν γιγάντια τέρατα. 
Οι νευρικοί κλονισμοί είναι συχνά αποτέλεσμα της πολύ μεγάλης - της 

υπερβολικής - στεναχώριας. 

Για τούτο, λοιπόν, για δυο πράγματα να μην στεναχωριέσαι:  
Γι' αυτά που μπορούν ν' αλλάξουν και γι' αυτά, που δε μπορούν ν' αλλάξουν!!! 
 

 
 

Το μυαλό είναι ένας αδένας του σώματος, που έχει τεράστιες ικανότητες. Αλλά 
πρέπει να ασκείται. Όπως και τα άλλα μέλη του σώματος που, αν δεν ασκούνται, 

παθαίνουν σιγά - σιγά ατροφία και αχρηστεύονται, έτσι και το μυαλό. Αν δεν 
ασκείται όσο πρέπει, αχρηστεύεται - και φυσικά αχρηστεύει και τον άνθρωπο. 

Αντίθετα, όσο πιo πολύ χρησιμοποιείται, τόσο πιo χρήσιμο γίνεται για να 
εξυπηρετήσει το νοικοκύρη του. 
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