*Γυμνοί ήλθομεν οι πάντες,
γυμνοί και απελευσόμεθα.
Γυμνοί ήρθαμε όλοι σ’ αυτήν τη ζωή,
και γυμνοί θα φύγουμε.
Αίσωπος, 620560 π.Χ.
*Άνθρωποι βίου δεόμενοι,
πολλά και παντοία τεχνέονται.
Οι άνθρωποι για να τα βγάλουν πέρα στη ζωή τους,
μηχανεύονται πολλά και διάφορα.
Ιπποκράτης, 460377 π.Χ.

*Άνευ χαλκού Φοίβος ου μαντεύεται.
Χωρίς λεφτά, ο θεός Φοίβος δεν προφητεύει.
Αίσωπος, 620560 π.Χ.

*Τον τεθνηκότα μη κακολογείν.
Να μην κακολογούμε τον νεκρό.
Χίλων ο Λακεδαιμόνιος, 6ος π.Χ. αιώνας.

*Πάντα εκκαλύπτων ο χρόνος εις το φως άγει.
Ο χρόνος αποκαλύπτει τα πάντα,
και τα φέρνει στο φως.
Σοφοκλής, 496406 π.Χ.

*Αισχρόν το γ’ αισχρόν, καν δοκή καν μη δοκή.
Το κακό είναι κακό, κι αν φαίνεται,
κι αν δεν φαίνεται.
Αντισθένης, 445360 π.Χ.

*Πάντα γαρ φύσει έχει τι θείον.
Σε όλα υπάρχει εκ φύσεως κάτι το θείο.
Αριστοτέλης, 384322 π.Χ.

*Το γήρας όρμον είναι των κακών.
Τα γηρατειά είναι λιμάνι όπου αράζουν
όλες οι συμφορές.
Βίας ο Πριηνεύς, 625540 π.Χ.

*Είς οιωνός άριστος, αμύνεσθαι περί πάτρης.
Ένας οιωνός είναι ο καλύτερος,
το να αμύνεσαι για την πατρίδα σου.
Όμηρος, 800750 π.Χ.
*Αγών ου μένει άνδρας λελειμμένους.
Το αγώνισμα δεν περιμένει
τους άντρες που καθυστερούν.
Αισχύλος, 525456 π.Χ.

*Αιδώς σωφροσύνης πλείστον μετέχει.
Η συστολή είναι σημαντικό στοιχείο
της σωφροσύνης.
Θουκυδίδης, 460394 π.Χ.
*Μόχθων δ’ ουκ άλλος ύπερθεν
ή γας πατρίας στέρεσθαι.
Δεν υπάρχει χειρότερος πόνος
από τη στέρηση της πατρικής γης.
Ευριπίδης, 480406 π.Χ.
*Μη διά φόβον, αλλά διά το δέον,
απέχεσθε αμαρτημάτων.
Όχι από φόβο, αλλά επειδή έτσι είναι το σωστό,
πρέπει να απέχει κάποιος από τα αμαρτήματα.
Δημόκριτος, 460370 π. Χ.
*Ο γέρων νέος εγένετο, ο δε νέος
άδηλον ει εις γήρας αφίξεται.
Ο γέρος υπήρξε νέος, αλλά ο νέος
δεν είναι σίγουρο ότι θα φτάσει να γίνει γέρος.
Δημόκριτος, 460370 π.Χ.

*Αιδώς του κάλλους ακρόπολις.
Η σεμνότητα είναι το κάστρο της ομορφιάς.
Μένανδρος, 4ος αιώνας π.Χ.

*Θνητός γεγονώς άνθρωπε, μη φρόνει μέγα.
Αφού γεννήθηκες θνητός άνθρωπε,
μην έχεις μεγάλες ιδέες.
Μένανδρος, 4ος αιώνας π.Χ.
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*Μήδ’ αναβάλλεσθαι ες τ’ αύριον ες τ’ έννηφιν.
Μην αναβάλλετε για αύριο και μεθαύριο.
Ησίοδος, 7ος αιώνας π.Χ.
*Δύο τα εναντιώτατα ευβουλία είναι,
τάχος τε και οργήν.
Δύο πράγματα είναι αντίθετα στη λήψη
σωστής απόφασης, η βιασύνη και η οργή.
Θουκυδίδης, 460394 π.Χ.
*Μηδένα προ του τέλους μακάριζε.
Μην θεωρείς κανέναν ευτυχισμένο
πριν δεις το τέλος της ζωής του.
Σόλων, 630560 π.Χ.

*Άπαντα τίκτει χθών πάλιν τε και λαμβάνειν.
Τα πάντα τα γεννάει η γη και πάλι τα παίρνει.
Ευριπίδης, 480406 π.Χ.

*Γίνεται δε εκ του φρονείν τρία ταύτα:
βουλεύεσθαι καλώς, λέγειν αναμαρτήτως,
και πράττειν ά δει.
Από τη σοφία ωφελείσαι σε τρία πράγματα:
παίρνεις σωστές αποφάσεις, μιλάς σωστά,
και κάνεις αυτά που πρέπει.
Δημόκριτος, 460370 π.Χ.

*Μέτρον βίου το καλόν, ου το του χρόνου μήκος.
Η αξία της ζωής μετριέται με την ωραιότητά της,
και όχι με το μήκος της.
Πλούταρχος, 47120 μ.Χ.
*Υγεία και νους εσθλά τω βίω δύο.
Υγεία και μυαλό είναι δύο θαυμαστά
πράγματα στη ζωή.
Μένανδρος, 4ος αιώνας π.Χ.

