ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ: 40+1 αποφθέγματα για τη γυναίκα

Σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη στις γυναίκες και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να τη
γιορτάσουμε κάνοντας μια βόλτα σε ρήσεις που διατηρούν τη δυναμή τους μέσα στο χρόνο
και απευθύνονται σε εμάς, εμπνέονται από εμάς, σχολιάζουν εμάς...
1. “Από μεν την κακή γυναίκα τίποτε δεν υπάρχει χειρότερο, από δε την καλή κανένα άλλο
δεν επλάστηκε ανώτερο σ' αξία αγαθό”
Ευριπίδης
2. “Δεν γεννιόμαστε γυναίκες. Γινόμαστε γυναίκες.”
Σιμόν Ντε Μποβουάρ
3. “Δεν ξέρει ποτέ κανείς στην πραγματικότητα πού στις γυναίκες τελειώνει ο άγγελος και
πού αρχίζει ο διάβολος”
Κρίστιαν Χάινριχ Χάινε
4. “Δεν υπάρχει ούτε φρούριο, ούτε χρήματα, ούτε και τίποτε άλλο που να φυλάγεται τόσο
δύσκολα όσο η γυναίκα”
Ευριπίδης
5. “Εάν δεν υπήρχαν οι γυναίκες, όλα τα λεφτά του κόσμου δεν θα είχαν καμία αξία”
Αριστοτέλης Ωνάσης
6. “Η ματιά των γυναικών εκφράζει ό,τι αποσιωπά η γλώσσα”
Τζον Μίλτον
7. “Η όμορφη γυναίκα είναι στολίδι και η καλή θησαυρός”
Αρτούρ Σοπενχάουερ
8. “Η φαντασία μιας κυρίας είναι ορμητική. Πηδάει από το θαυμασμό στην αγάπη και από
την αγάπη στο γάμο, σε μια στιγμή”
Τζέιν Όστεν
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9. “Η ψυχή της γυναίκας είναι μυστηριώδης, ακόμη και γι' αυτήν την ίδια”
Μαρσέλ Πρεβό
10. “Καμιά γυναίκα ποτέ δεν εξαπατείται ολοκληρωτικά!”
Τζόζεφ Κόνραντ
11. “Ο κόσμος ήταν άχαρος, ο κήπος ήταν αφιλόξενος και ο άνθρωπος ο ερημίτης
αναστέναζε, ώσπου η γυναίκα χαμογέλασε”
Τόμας Κάμπελ
12. “Ο μύθος της αναδυόμενης Αφροδίτης μάς δείχνει ότι όσο ωραία κι αν είναι μια
γυναίκα, πρέπει να 'χει λίγο αλάτι στο πνεύμα και λίγη τρικυμία στην καρδιά.”
Αλφρέντ Ντε Μισέ
13. “Οι γυναίκες είναι ικανές από το μηδέν να κάμουν το παν.”
Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι
14. “Υπάρχουν τρία πράγματα που πάντα αγαπούσα και ποτέ δεν κατάλαβα: τη ζωγραφική,
τη μουσική και τις γυναίκες.”
Fontenelle
15. “Η γυναίκα από τη φύση της φοβάται και αποφεύγει τη βία και το σίδερο. Αλλά όταν
δει τ' άδικο στο κρεβάτι της, δεν υπάρχει άλλη καρδιά που να διψάει περισσότερο για
αίμα.”
Ευριπίδης
16. “Η σιωπή είναι το μόνο χρυσό πράγμα που απεχθάνονται οι γυναίκες”
Mary Wilson Little
17. “Ψάξε για τη γυναίκα μέσα στο φόρεμα. Αν δεν υπάρχει γυναίκα, δεν υπάρχει φόρεμα.”
Coco Chanel
18. “Υπάρχει μια γυναίκα στην αρχή όλων των μεγάλων πραγμάτων.”
Alphonse de Lamartine
19. “Όταν σηκώνει τα βλέφαρά της είναι σαν να βγάζει όλα της τα ρούχα.”
Colette
20. “Αν έγινα φιλόσοφος, αν επεδίωξα τόσο επίμονα τη φήμη, που ακόμα περιμένω, όλα
έγιναν βασικά για να μπορώ να ρίχνω γυναίκες.”
Jean-Paul Sartre
21. “Η γυναίκα πρέπει να είναι μια καλή ταινία τρόμου: όσο περισσότερο χώρο αφήνει για
τη φαντασία μας, τόσο το καλύτερο.”
Άλφρεντ Χίτσκοκ
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22. “Ο αισθησιασμός μιας γυναίκας είναι η πηγή από όπου αναζωογονείται το πνεύμα ενός
άντρα.”
Karl Kraus
23. “Για τις γυναίκες το καλύτερο αφροδισιακό είναι τα λόγια. Το σημείο G είναι στα
αυτιά. Όποιος ψάχνει πιο κάτω χάνει το χρόνο του.”
Isabel Allende
24. “Οι άντρες κυνηγούν. Οι γυναίκες ψαρεύουν.”
Βίκτωρ Ουγκώ
25. “Η γυναίκα θέλει πολλά από έναν άντρα, ενώ ο άντρας θέλει μόνο ένα, αλλά από
πολλές γυναίκες.”
Κονσταντίν Μελιχάν
26. “Ο παράδεισος βρίσκεται εκεί που είναι η Εύα.”
Mark Twain
27. “Οι άντρες νομίζουν ότι πάντα αυτοί έχουν την πρωτοβουλία απέναντι στις γυναίκες,
στην πραγματικότα όμως δεν πλησιάζουν σχεδόν ποτέ όσες δεν τους κοιτούν.”
Pierre Louys
28. “Αν οι άντρες ήξεραν τι σκέφτονται οι γυναίκες θα ήταν είκοσι φορές πιο τολμηροί.”
Alphonse Karr
29. “Μια γυναίκα ξέρει να σωπαίνει όταν έχει δίκιο. Ένας άντρας, όταν έχει δίκιο,
εξακολουθεί να μιλάει.”
Malcolm de Chazal
30. “Οι άντρες αγαπάνε λίγο και συχνά, ενώ οι γυναίκες πολύ και σπάνια.”
Ζαν-Ζακ Ρουσώ
31. “Η γυναικεία εικασία περιέχει περισσότερη ακρίβεια, παρά η ανδρική σιγουριά.”
Ρ. Κίπλινγκ
32. “Η γυναίκα έχει μόνο μια δυνατότητα να είναι όμορφη, ενώ να είναι ελκυστική έχει
χίλιες δυνατότητες.”
Σ. Μοντεσκιέ
33. “Η γυναίκα μόνο τότε πιστεύει στα λόγια της αγάπης, όταν λέγονται μέσα στη σιγή με
απλά λόγια.”
Γ.Γκάλαν
34. “Στη γυναίκα όλα είναι καρδιά, ακόμα και το κεφάλι.”
Ζ.Πολ
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35. “Από όλα τα μονοπάτια που οδηγούν στην καρδιά μια γυναίκας το πιο κοντινό είναι η
συμπόνοια.”
Βύρωνας
36. “Η γυναίκα έχει εκπληκτική διαίσθηση: μπορεί να μαντέψει τα πάντα, εκτός εκείνου που
είναι ολοφάνερο.”
Όσκαρ Ουάιλντ
37. “Εάν δεν θέλεις να υποταχθείς στη γυναίκα, τότε μην την κατακτάς.”
Α. Ράτνερ
38. “Γυναίκα. Αυτή η λέξη από μόνη της μας κάνει άνδρες.”
Ν.Βέκσιν
39. “Αγναντεύετε το αστέρι γιατί λάμπει και είναι ασύλληπτο, αλλά δίπλα σας βρίσκεται
λάμψη πιο εκθαμβωτική και μυστικό πιο βαθύ: η γυναίκα.”
Βίκτωρ Ουγκώ
40. “Η γυναίκα είναι μια πρόσκληση προς την ευτυχία.”
Σ.Μποντλερ
41. “Οι άντρες δημιουργούν νόμους, οι γυναίκες ήθη.”
Φ.Γκίμπερ
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