
Εξάντας Ελλήνων 

Φιλοδοξία 



 

 

Στην φιλοδοξία φωλιάζει και η τύχη. 

 

Αντώνιος Περιπατητής  

  



 

 

Μην είμαστε άνθρωποι μειωμένων 
προσδοκιών. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Ο πόλεμος ακολουθεί την φιλοδοξία των 
ηγετών. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Πριν ακολουθήσεις τον όχλο , κρίνε με τη 
λογική σου. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Η διαφθορά εντοπίζεται και στην πολιτική 
φιλοδοξία. 

Αντώνιος Περιπατητής  

  



 

 

Μια άποψη είναι ορθή όταν μένει στην 
μνήμη του πλήθους. 

Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

Η φιλοδοξία φτιάχνει κυβερνήτες και 
σκλάβους. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Ο φιλόδοξος λησμονεί τον φόβο των 
ευθυνών του. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Η φιλοδοξία όπως και το χρήμα είναι το 
νεύρο των πραγμάτων. 

Αντώνιος Περιπατητής  

  

 



 

 

Ποτέ μη στερείς από τον εαυτό σου την 
πιθανότητα για κάτι καλύτερο. 

Αντώνιος Περιπατητής 

  



 

 

Ο εγωισμός τρέφεται με κολακεία έχει 
αδερφή την έπαρση και φίλη την φιλοδοξία. 

Αντώνιος Περιπατητής  

 



 

 

Ο δρόμος της φιλοδοξίας του χρήματος είναι 
βαμμένος με αίμα και στάχτη. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Η φιλοδοξία με την αλαζονεία είναι 
θανατηφόροι σύμμαχοι. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Χωρίς την φιλοδοξία ο άνθρωπος δεν μπορεί 
να κατακτήσει άλλους πλανήτες. 

 
Αντώνιος Περιπατητής 



 

  

 Η ωραιότερη φιλοδοξία είναι να γινόμαστε 
έμπνευση για τους άλλους ανθρώπους. 

 
Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

Η φιλοδοξία και το χρήμα έχουν την ίδια 
μητέρα, την επικράτηση έναντι των άλλων 

 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

Δεν είναι λίγες οι φορές όπου η φιλοδοξία 
μπορεί να σε καταστρέψει ή να σε 

σκοτώσει. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

Η φιλοδοξία όπως και το χρήμα είναι 
αναγκαία κακά. Καλό όμως είναι, το κακό 

να μην γίνεται ανάγκη. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

Η ωραιότερη φιλοδοξία είναι ή το να 
γινόμαστε έμπνευση ή ταγοί (να ανοίγουμε 

νέους ορίζοντες - προοπτικές - λύσεις). 
 

Αντώνιος Περιπατητής 



 

Όσο πιο ψηλά βάζουμε τον πήχη τόσο πιο 
χαμηλά πηγαίνουμε. Να βάζουμε τον πήχη 
μέχρι εκεί που φθάνουμε ή χαμηλότερα 

για να φθάσουμε ψηλότερα. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

Για να γίνει κάποιος επιτυχημένος 
επιχειρηματίας πρέπει να γνωρίζει τρία 

πράγματα : Τι ; (προϊόν) , πως ; (τρόπος 
προώθησης , συνεργάτες) , πότε ; 
(κατάλληλη χρονική συγκυρία ). 

Αντώνιος Περιπατητής  



 
Τι είναι τυχοδιώκτης και που δρα; 

 

Τυχοδιώκτης είναι ο καιροσκόπος εκείνος 
που αρχίζει με το *ο σκοπός αγιάζει τα 

μέσα* και τελειώνει με το *ο σώζων εαυτό 
σωθήτω*. 

Δρα ευκολότερα σε αναμπουμπούλα, σε 
χάος και στην σύγχυση.  

Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

 

Περισσότερα: http://www.metron-ariston.gr/filodoxion.html 
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