Ατάκες-απόψεις γνωστών ατόμων

ατάκες-απόψεις
Ένας πιστός φίλος δεν είναι τίποτα λιγότερο από έναν καλό αδελφό. ΟΜΗΡΟΣ
Ένα χελιδόνι μόνο του δεν μπορεί να φέρει την Άνοιξη. ΑΙΣΩΠΟΣ
Είναι βαριά και επικίνδυνη η φωνή του λαού όταν κυριεύεται από την οργή !
ΑΙΣΧΥΛΟΣ
Η εκπαίδευση είναι ένα από τα σημαντικότερα εφόδια για τα γηρατειά. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Τα πάντα γίνονται αδύνατα όταν νομίζουμε πως δεν μπορούμε να τα πράξουμε
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Για να σε βοηθήσει η τύχη πρέπει πρώτα ο ίδιος να βοηθήσεις τον εαυτό σου
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
Θα πετύχεις σωστά κάτι μόνο όταν το έχεις ερευνήσει καλά. ΠΛΑΤΩΝ
Από το Μεσαίωνα μέχρι την Αναγέννηση, η σύγκρουση του ανθρώπου με την τρέλα ήταν μια
σύγκρουση δραματική που τον έφερνε αντιμέτωπο με τις μυστικές δυνάμεις του κόσμου...
εικόνες της Πτώσης, της Κρίσης, της Μεταμόρφωσης κι όλων των άλλων θαυμαστών
μυστικών της Γνώσης. Στην εποχή μας, η τρέλα φιμώνεται μέσα στη μακαριότητα της
επιστημονικής γνώσης που την αναλύει τόσο υπερβολικά, ώστε στο τέλος την ξεχνά .
Μισέλ Φουκό
Η Ιστορία παίζεται την πρώτη φορά ως τραγωδία, τη δεύτερη ως φάρσα . Μάρξ
Γιατί να λέμε βίαια τα νερά ενός ποταμού και όχι τις όχθες που τα περιορίζουν ; Μ .
Μπρέχτ
Η αλήθεια είναι απλή και ο λόγος της ακόμα πιο απλός . ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
Η αστική τάξη αφαίρεσε το φωτοστέφανο απ' όλα, τα ως τα τότε αξιοσέβαστα
επαγγέλματα που τα αντίκριζαν με θρησκευτική ευλάβεια. Το γιατρό, το νομικό, τον παπά,
τον ποιητή, τον άνθρωπο της επιστήμης, τους μετέτρεψε σε μισθωτούς εργάτες της. Η
αστική τάξη ξέσκισε το πέπλο του συναισθηματισμού που σκέπαζε τις οικογενειακές
σχέσεις και τις έκανε ξεκάθαρες χρηματικές αξίες . Μάρξ
Ίδρυμα κωφαλάλων.
Ενώ τα σχολεία γυμνάζουν τους ανθρώπους στην ομιλία,
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οι εκπαιδευμένοι γίνονται όλο και βουβοί. Αντόρνο
Το κράτος, το πιο παγερό απ' όλα τα παγερά τέρατα. Νίτσε
Τα Μ.Μ.Ε. έχουν παραδοθεί στο στιγμιαίο, έχουν γίνει μέσο
διάδοσης της Αμνησίας . Ντεμπραί
Αν δεν υπήρχε η τύχη ως κοινά αποδεχτή έννοια, η ιστορία
θα ήταν μαγεία.. ΜΑΡΞ
Αν μέσα σε χιλιάδες ανθρώπους υπάρχει ένας σωστός, τότε αυτόν πρέπει να προτιμούμε
παρά τους υπόλοιπους . ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ
Όταν πρόκειται να αποφασίσεις για κάτι μην βιάζεσαι. Σκέψου ήρεμα και με λογική, όταν
όμως αποφασίσεις τότε γρήγορα προχώρα στην εκτέλεση της αποφάσεώς σου .
ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ
Αν θέλεις εχθρούς κοίταξε να υπερτερείς των φίλων σου, αλλά αν θέλεις φίλους άσε τους
φίλους σου να υπερτερούν απέναντί σου. ΛΑΡΟΣ ΦΟΥΚΩ
Η αβεβαιότητα είναι η μόνη μου περιουσία . Κερδίζω σ΄ όλα κι όμως χαμένος παραμένω.
Όταν ξημερώνει, στο Θεό λέω καληνύχτα . Κι όταν ξαπλώνω, φοβάμαι πως θα πέσω .
FRANCOIS VILLON
``Υπάρχουν αναρχικοί, άναρχα άτομα δεν υπάρχουν. Έχω τις προσωπικές μου αρχές που
άλλες συμφωνούν κι άλλες δεν συμφωνούν με αυτές της κοινωνίας. Δεν είμαι απόλυτος
πάνω σ' αυτές τις αρχές. Είμαι ρευστός και αυτό εξαρτάται από την καθημερινή μου ζωή και
από τις εμπειρίες. Για να μη γίνει ρευστότητα, διάλυση, αυτοκαταστροφή, ισορροπώ αυτή
τη ρευστότητα με μια συνέπεια που φαίνεται στις σχέσεις μου με τους άλλους''. ΠΑΥΛΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
``Η γυναίκα είναι ο καθρέφτης μας. Είναι το πλάσμα που μπορούμε να πούμε ότι το
αγαπάμε στο έπακρο και το μισούμε το ίδιο στο έπακρο ταυτόχρονα, όπως με το ίδιο
σκεπτικό λέμε ότι εμπεριέχουμε το Σατανά και το Θεό''. ΠΑΥΛΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
``Κατ' αρχήν η αγάπη είναι διαφορετική από τον έρωτα. Η αγάπη είναι πολύ πιο
μακροχρόνια από τον έρωτα και όταν δημιουργηθεί δεν σβήνει. Ο έρωτας υπάρχει και χωρίς
την αγάπη. Πιστεύω όμως στις αρχές του έρωτα και της αγάπης. Η αγάπη δεν έχει να κάνει
με το φύλλο''. ΠΑΥΛΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
``Θέλω να πω στους πιτσιρικάδες ότι δεν υπάρχει κανένας, μα κανένας απολύτως λόγος να
δοκιμάσουν ηρωίνη. Δεν μπορεί να σου δώσει κανένα όραμα, καμία ψευδαίσθηση, κανένα
βίζιον ας πούμε, άμα είσαι ποιητής, ζωγράφος ή καλλιτέχνης... Η ηρωίνη είναι κάτι που σε
εκμηδενίζει, είναι ένας μύθος, μια μπούρδα...''. ΠΑΥΛΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Όταν ακούς ότι μολύνεται ο πλανήτης Γη να λες:
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"Μα τους ηλίθιους, δεν μπορούν να κάνουν κάτι;"
Εννοώντας ανθρώπους σαν εσένα. ΓΛΑΥΚΩΨ
Καλός ο υπερβατισμός αλλά πώς τα συνδέεις όλα αυτά μ' αυτά που βλέπεις στον υπόγειο;
DONA SADOCK
Όλες οι ανθρώπινες πράξεις έχουν ως αίτιο ένα από τα εξής επτά: τύχη, φύση, παρόρμηση,
συνήθεια, λογική, πάθος, πόθο. Αριστοτέλης
Αν κάποιος λέει "δεν μπορώ να το κάνω" σου δείχνει το δρόμο για να το κάνεις εσύ. John
Cage
Κανένας άνθρωπος δεν είναι ευτυχισμένος, εκτός αν πιστεύει ότι είναι.
ΠΟΠΛΙΛΙΟΣ ΣΥΡΙΟΣ, 50π.Χ.
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