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ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ



Εισαγωγή

Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας αποτελεί μια 
επιλογή από ρήσεις και γραπτές διατυπώσεις οι 
οποίες με τον έναν ή τον άλλο τρόπο σχετίζονται 
με την κρίση που βιώνουμε. Μια κρίση που, εκτός 
από οικονομική, αποτελεί και κρίση αξιών και προ-
τεραιοτήτων, καθώς βαδίζουμε σε καιρούς αβέβαι-
ους, στο επίκεντρο μιας κατάστασης που απαιτεί 
να δείξουμε εγρήγορση και υπομονή. 

Όμως, παρά τις δυσκολίες και την αβεβαιότη-
τα που επιφέρουν όλες οι κρίσεις στην ανθρώπινη 
ιστορία, εμπεριέχουν και τα ψήγματα της θετικής 
σκέψης που οδηγούν στην υπέρβασή τους, αποτε-
λώντας μια πρώτης τάξης ευκαιρία για αμφισβή-
τηση και αναθεώρηση καθιερωμένων αντιλήψεων 
και νοοτροπιών. Επιλέγοντας αποφθέγματα, αφο-
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ρισμούς και λεχθέντα ανθρώπων που ο τομέας 
ενασχόλησής τους σχετίζεται άμεσα με το αντικεί-
μενο –οικονομολόγων, επιχειρηματιών και πολιτι-
κών–, αλλά και στοχαστών ευρύτερης εμβέλειας, 
όπως και λαϊκά γνωμικά, η παρούσα έκδοση επι-
χειρεί να ρίξει λίγο φως στις πολλές πλευρές ενός 
φαινομένου που πλήττει με ιδιαίτερη σφοδρότητα 
τη χώρα μας, αλλάζοντας παράλληλα τον κόσμο 
και μαζί του κι εμάς. 

Το βιβλίο χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες. Η 
πρώτη ενότητα, με τίτλο Το χρήμα και η οικονο-
μία, περιλαμβάνει ρητά, γνωμικά και δηλώσεις που 
αναφέρονται στον ρόλο του χρήματος και το πλαί-
σιο σχέσεων που αυτό δημιουργεί και συντηρεί. Οι 
απόψεις που παρατίθενται προβάλλουν κυρίως τη 
διαρκή διαμάχη στους κόλπους της κυρίαρχης φι-
λελεύθερης ιδεολογίας ανάμεσα στους θιασώτες 
του κοινωνικού φιλελευθερισμού και αυτούς του 
νεοφιλελευθερισμού της ελεύθερης αγοράς, ενώ 
δίνουν και μία ιδέα για το πώς σκέφτονται οι άν-
θρωποι που με τις κινήσεις τους επέσπευσαν την 
εμφάνιση της οικονομικής κρίσης, οι κερδοσκόποι 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

Η δεύτερη ενότητα, με τίτλο Το κράτος και η 
κοινωνία, μεταφέρει αυτή τη διαμάχη στο πεδίο 
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των δομών της αντιπροσωπευτικής διακυβέρνησης 
και δείχνει τις επιπτώσεις της κρίσης στην κοινω-
νία, σκιαγραφώντας ταυτόχρονα και τις πιθανές 
διαδρομές συλλογικής εξόδου.

Οι δύο τελευταίες ενότητες, με τίτλους Η δοκι-
μασία και Η ελπίδα, αναφέρονται στις επιπτώσεις 
της κρίσης στο άτομο, στην απώλεια ταυτότητας 
που επιφέρουν η φτώχεια και η ανεργία, στην αυ-
τογνωσία που μόνο οι δυσκολίες μπορούν να χαρί-
σουν και στη σημασία της ελπίδας για τη διατήρηση 
της ψυχικής και κοινωνικής υγείας και συνοχής, 
όπως και της προοπτικής για μια καλύτερη ζωή.

Συντακτική ομάδα 
Εκδόσεων Μίνωας



Το χρήμα και η οικονομία

Αν θέλεις να μάθεις την αξία του χρήματος, δοκί-
μασε να ζητήσεις δανεικά. 

ΤζορΤζ ΧέρμπέρΤ (1593–1633), 
ουαλος ιέρωμένος και ποιηΤης 

Το χρήμα είναι καλύτερο από τη φτώχεια, αλλά 
μόνο για οικονομικούς λόγους. 

ΓουνΤι αλέν (Γ. 1935), αμέρικανος ηθοποιος 
και ςκηνοθέΤης Του κινημαΤοΓραφου

Όποιος πιστεύει ότι το χρήμα είναι τα πάντα είναι 
καταδικασμένος να κάνει τα πάντα για το χρήμα. 

Βένιαμιν φραΓκλινος (1706–1790) 
αμέρικανος ςυΓΓραφέας, πολιΤικος και έφέυρέΤης
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Πλούσιος είναι αυτός που χαίρεται για το μερτικό του. 
απο Το Ταλμούδ 

Ένας πλούσιος δεν είναι παρά ένας φτωχός με 
χρήμα.

ουιλιαμ κ. φιλνΤς (1880–1946), 
αμέρικανος ηθοποιος και ςυΓΓραφέας 

Ένα δολάριο που αποταμιεύθηκε είναι ένα δολά-
ριο που αποκτήθηκε. 

Βένιαμιν φραΓκλινος (1706–1790), 
αμέρικανος ςυΓΓραφέας, 
πολιΤικος και έφέυρέΤης

Ένα δολάριο που αποταμιεύθηκε είναι είκοσι πέ-
ντε σεντς που αποκτήθηκαν.

Τζον ΤςιαρνΤι (1916–1986), 
αμέρικανος ποιηΤης 

Μην δίνεις στο χρήμα μεγαλύτερη αξία απ’ όση έχει. 
Το χρήμα είναι καλός υπηρέτης, αλλά κακός αφέντης. 

αλέξανδρος δουμας υιος (1824–1895), 
Γαλλος ςυΓΓραφέας
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Το χρήμα είναι η συμφωνία μεταξύ των μελών μιας 
κοινότητας να χρησιμοποιούν κάτι ως μέσο συναλ-
λαγής. 

μπέρναρνΤ λιΤαρ (Γ. 1942), 
ΒέλΓος οικονομολοΓος 

Όλα μπορεί να τα αντέξει κανείς εκτός από μια 
ευμάρεια χωρίς τέλος. 

ΓιοΧαν ΒολφΓκανΓκ φον ΓκαιΤέ (1749–1832), 
Γέρμανος ποιηΤης 

Σκαιὸν τὸ πλουτεῖν κ᾿ ἄλλο μηδὲν εἰδέναι.
(Είναι φοβερό να πλουτίζεις και να μην γνωρίζεις τίποτε άλλο.)

έυριπιδης (480–406 π.Χ.), 
έλληνας ΤραΓικος ποιηΤης

Πόση αξιοπρέπεια προσδίδει σε μια γηραιά κυρία 
ο λογαριασμός της στην τράπεζα! Αν είναι συγγενής 
μας, με πόση τρυφερότητα παραβλέπουμε τα λάθη 
της, πόσο ευγενική και καλοσυνάτη τη βρίσκουμε!

ουιλιαμ θακέρι (1811–1863), 
αΓΓλος ςυΓΓραφέας 
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Ξόδεψε τα χρήματά σου για να λύσεις ένα πρόβλη-
μα, και να είσαι σίγουρος ότι το πρόβλημά σου θα 
παραμείνει άλυτο.

Τονι κακο (Γ. 1975), 
φινλανδος ΤραΓουδιςΤης 

Τὸν μὲν κόρον ὑπὸ τοῦ πλούτου γεννᾶσθαι, τὴν 
δὲ ὕβριν ὑπὸ τοῦ κόρου.
(Ο πλούτος γεννάει τον κορεσμό και ο κορεσμός γεννάει την 
ύβρη.)

ςολων (πέρ. 640–πέρ. 560 π.Χ.), 
αθηναιος νομοθέΤης Της αρΧαιοΤηΤας

Το χρήμα δεν μιλάει, βρίζει.
μπομπ νΤιλαν (Γ. 1941), 

αμέρικανος μουςικος και ποιηΤης 
[από το τραγούδι It’s alright, ma (I’m 72 only bleeding), 1965] 

Αν δεν υπήρχαν οι γυναίκες, όλα τα χρήματα του 
κόσμου δεν θα είχαν κανένα νόημα. 

αριςΤοΤέλης ωναςης (1906–1975), 
έλληνας έφοπλιςΤης
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Ο μόνος ασφαλής τρόπος για να διπλασιάσεις τα 
χρήματά σου είναι να τα διπλώσεις και να τα βά-
λεις στην τσέπη σου. 

κιν ΧαμπαρνΤ (1868–1930), αμέρικανος ΓέλοιοΓραφος 

Στην κοινωνία μας το χρήμα είναι δύναμη. Το χρή-
μα κινεί τα πάντα. Όταν κάποιος από μας κάνει 
όνειρα, τι φαντάζεται; Πώς συμβολίζουμε την επι-
τυχία και την ευτυχία; Όλοι το ξέρουν! Ονειρευό-
μαστε να γίνουμε πλούσιοι!

κλαρένς ένΤουιν αιρς (1891–1972), 
αμέρικανος οικονομολοΓος 

Αἱρετώτερον ὄνομα καλὸν ἢ πλοῦτος πολύς, 
ὑπὲρ δὲ ἀργύριον καὶ χρυσίον χάρις ἀγαθή.
(Προτιμότερο ένα καλό όνομα παρά μεγάλα πλούτη, προτιμό-
τερη η αγαθή χάρη παρά ασήμι και χρυσάφι.)

Παροιμιαι 22:1 

Το χρήμα δεν είναι προϊόν καθαυτό, αλλά υποπροϊ-
όν· γι’ αυτό μην το κυνηγάς. 

νΤιρουμπαι αμπανι (1932–2002), 
ινδος έπιΧέιρημαΤιας 
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Ο πατέρας μου μου είπε: Όταν δουλεύεις, μην 
σταματάς να μετράς τα λεφτά σου.

πέλέ (Γ. 1940), 
Βραζιλιανος ποδοςφαιριςΤης 

Δεν με ενδιαφέρει να είμαι ο πλουσιότερος άν-
θρωπος στο νεκροταφείο. Αυτό που έχει σημασία 
για μένα είναι να πέφτω κάθε βράδυ για ύπνο λέ-
γοντας στον εαυτό μου ότι κάναμε κάτι υπέροχο. 

ςΤιΒ Τζομπς (1955–2011), 
αμέρικανος έπιΧέιρημαΤιας και έφέυρέΤης 

Όποιος διστάζει είναι φτωχός. 
μέλ μπρουκς (Γ. 1926), 

αμέρικανος ηθοποιος, 
ςέναριοΓραφος και ςκηνοθέΤης 

Το χρήμα δεν αρκεί για να σου εξασφαλίσει την 
ευτυχία, αλλά μπορεί να σου προσφέρει ένα πολύ 
ευχάριστο είδος δυστυχίας. 

αλαν «ςπαικ» μιλιΓκαν (1918–2002), 
αΓΓλος ηθοποιος, ςυΓΓραφέας και ποιηΤης 
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Όποιος δεν μένει ικανοποιημένος με τα λίγα δεν 
θα είναι ικανοποιημένος ούτε με τα πολλά. 

αραΒικη παροιμια 

Το χρήμα είναι απλώς ένα εργαλείο· μπορεί να σε 
πάει εκεί που θέλεις, αλλά δεν μπορεί να σε αντι-
καταστήσει στη θέση του οδηγού.

αιν ρανΤ (1905–1982), 
αμέρικανιδα ςυΓΓραφέας ρωςικης καΤαΓωΓης

Όταν το χρήμα μιλάει, η αλήθεια σωπαίνει.
ρωςικη παροιμια 

Για να είναι κάποιος αρκετά έξυπνος ώστε να 
αποκτήσει πολλά χρήματα, πρέπει να είναι αρκετά 
ανόη τος ώστε να τα επιθυμεί. 

ΓκιλμπέρνΤ κιθ ΤςέςΤέρΤον (1874–1936), 
αΓΓλος ςυΓΓραφέας 

Ένα ορυχείο είναι απλώς μια τρύπα στη γη με έναν 
ψεύτη στην έξοδο. 

μαρκ Τουέιν (1835–1910), αμέρικανος ςυΓΓραφέας
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Ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός.
ουιλιαμ ςαιξπηρ (1564–1616), 

αΓΓλος δραμαΤουρΓος 

Ο πλούτος δεν κρατάει τρεις γενιές.
κινέζικη παροιμια

Το χρήμα είναι σαν έκτη αίσθηση. Μόνο που χωρίς 
αυτήν οι υπόλοιπες πέντε είναι άχρηστες. 

ουιλιαμ ςομέρςέΤ μομ (1874–1965), 
αΓΓλος ςυΓΓραφέας 

Η γνώση είναι καλύτερη από τα πλούτη.
αφρικανικη παροιμια

Το καλαμπόκι είναι απαραίτητο, το ασήμι είναι 
απλώς πλεονασμός. 

ανΤαμ ςμιθ (1723–1790), 
αΓΓλος φιλοςοφος και οικονομολοΓος 

Χρήμα… Το σύμβολο του καθήκοντος, το άχραντο 
μυστήριο που επικυρώνει ότι έχεις πράξει για το 
ανθρώπινο είδος αυτό που προσδοκά από σένα. 
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Υπόψη ότι το ανθρώπινο είδος δεν είναι και ο κα-
λύτερος κριτής, αλλά δεν υπάρχει καλύτερος. 

ςαμιουέλ μπαΤλέρ (1835–1902), 
αΓΓλος ςαΤιρικος ςυΓΓραφέας 

Υπάρχει ένα είδος πνευματικής υπεροψίας που 
κάνει τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι μπορούν 
να είναι ευτυχισμένοι χωρίς χρήματα. 

αλμπέρ καμι (1913–1960), 
Γαλλος ςυΓΓραφέας, ΒραΒέιο νομπέλ

Όσο περισσότερα μαθαίνεις, τόσο λιγότερα χρειά ζεσαι.
παροιμια Των αΒοριΓινων Της αυςΤραλιας 

Οὐδεὶς οἰκέτης δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν· 
ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει ἢ 
ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. Οὐ 
δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ.
(Κανένας υπηρέτης δεν μπορεί να υπηρετεί δυο κυρίους, γιατί 
ή θα μισήσει τον έναν και θα αγαπήσει τον άλλο ή θα προση-
λωθεί στον έναν και θα καταφρονήσει τον άλλο. Δεν μπορείτε 
να υπηρετείτε και τον Θεό και το χρήμα.) 

ΚαΤα λούΚαν 16:13 
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Το χρήμα δεν σου προσφέρει φίλους, αλλά σου 
εξασφαλίζει εχθρούς ανώτερου επιπέδου. 

αλαν «ςπαικ» μιλιΓκαν (1918–2002), 
αΓΓλος ηθοποιος, ςυΓΓραφέας και ποιηΤης

Δεν φτάνει να αγαπάς το χρήμα, πρέπει το χρήμα 
να σε αγαπάει κι εκείνο. 

Βαρονος νέιθαν μαΓιέρ ροΤςιλνΤ (1840–1915), 
ΒρέΤανος ΤραπέζιΤης και πολιΤικος

Η Βαρκελώνη είναι ωραία αν το πουγκί σου κου-
δουνίζει. 

καΤαλανικη παροιμια 

Η ολιγάρκεια είναι ένας θησαυρός που δεν τε-
λειώνει ποτέ. 

αραΒικη παροιμια

Άπλωσε τα πόδια σου μέχρι εκεί που φτάνει το πά-
πλωμά σου.

αραΒικη παροιμια 

Το χρήμα είναι επίφοβο θέμα για συζήτηση. Οι ευ-
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γενικοί συνομιλητές το αποφεύγουν. Μπορείς να 
μιλήσεις για την οικονομία, δεν μπορείς όμως να 
μιλήσεις απερίφραστα για το χρήμα.

μαξ πλοουμαν (1883–1941), 
ΒρέΤανος ςυΓΓραφέας

Το χρήμα προσδίδει κύρος σε κάτι που, εάν δεν 
καταβληθεί αντίτιμο γι’ αυτό, είναι ασήμαντο. 

ΒιρΤζινια Γουλφ (1882–1941), αΓΓλιδα ςυΓΓραφέας 

Το χρήμα είναι το νευρικό κέντρο του οικονομικού 
συστήματος. 

μαρέι ροθμπαρνΤ (1926–1995), 
αμέρικανος οικονομολοΓος 

Το χρήμα είναι το κλειδί που ανοίγει όλες τις κλει-
δαριές. 

ουαλικη παροιμια 

Ποτέ μην παλεύεις με έναν χεροδύναμο και ποτέ 
μην πηγαίνεις έναν πλούσιο στο δικαστήριο. 

λιθουανικη παροιμια 
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Συχνά το χρήμα κοστίζει πολύ ακριβά. 
ραλφ ουαλνΤο έμέρςον (1803–1882), 

αμέρικανος φιλοςοφος, 
δοκιμιοΓραφος και ποιηΤης 

Πού πάτε, χρήματα; Εκεί όπου υπάρχει κι άλλο χρήμα. 
καΤαλανικη παροιμια 

Το χρήμα δεν διαλέγει τους ανθρώπους. 
αλΒανικη παροιμια 

Καμιά φορά το μεγαλύτερο κέρδος είναι να χά-
σεις.

ΤζορΤζ ΧέρμπέρΤ (1593–1633), 
ουαλος ιέρωμένος και ποιηΤης 

Ῥίζα γὰρ πάντων τῶν κακῶν ἐστιν ἡ φιλαργυρία…
(Επειδή ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία…) 

Προς Τιμοθεον α΄ 6:10 

Είναι καλό να έχεις πολλά χρήματα κι όλα όσα 
μπορείς να αγοράσεις με αυτά, αλλά είναι ακόμα 
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καλύτερο να σταματάς κάπου κάπου για να βεβαιω-
θείς ότι δεν έχεις χάσει όλα όσα δεν μπορείς να 
αγοράσεις.

ΤζορΤζ λοριμέρ (1867–1937), 
αμέρικανος ςυΓΓραφέας και αρθροΓραφος 

Αν έχεις χρήματα, μπορείς να βάλεις μέχρι και τον 
διάβολο να σου γυρνάει τη μυλόπετρα. 

κινέζικη παροιμια 

Εφόσον δεν υπάρχει χρήμα στην ποίηση, τότε δεν 
υπάρχει ποίηση στο χρήμα.

ρομπέρΤ ΓκρέιΒς (1895–1985), 
αΓΓλος ςυΓΓραφέας και ποιηΤης 

Ἡ πενία πολλῶν ἐστιν ἐνδεής, ἡ δ’ ἀπληστία πά-
ντων.
(Της φτώχειας της λείπουν πολλά, της απληστίας τα πάντα.)

αριςΤοΤέλης (384–322 π.Χ.), 
έλληνας φιλοςοφος Της αρΧαιοΤηΤας 

Άλλο ένα καλό που έχει το να είσαι φτωχός είναι 
πως, όταν φτάσεις τα εβδομήντα, τα παιδιά σου 
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δεν θα χρειαστεί να σε βγάλουν τρελό για να σου 
πάρουν τη διαχείριση της περιουσίας. 

ΓουνΤι αλέν (Γ. 1935), αμέρικανος ηθοποιος 
και ςκηνοθέΤης Του κινημαΤοΓραφου

Όταν το ζήτημα έχει να κάνει με το χρήμα, όλοι 
πιστεύουν στον ίδιο Θεό.

ΒολΤαιρος (1694–1778), 
Γαλλος φιλοςοφος και ςυΓΓραφέας 

Το να δανείζεσαι δεν είναι πολύ καλύτερο από το 
να ζητιανεύεις. Αντίστοιχα, το να δανείζεις με τόκο 
δεν είναι πολύ καλύτερο από το να κλέβεις. 

νΤορις λέςινΓκ (Γ. 1919), 
ΒρέΤανιδα ςυΓΓραφέας, ΒραΒέιο νομπέλ 

Δεν γνωρίζω κάτι πιο καταφρονητέο και αξιολύ-
πητο από έναν άνθρωπο που αφιερώνει όλες τις 
ώρες της ημέρας του για να βγάζει χρήματα για 
χάρη των χρημάτων.

Τζον ροκφέλέρ (1839–1937), 
αμέρικανος ΒιομηΧανος
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Οι άνθρωποι δανείζουν μόνο στους πλούσιους. 
παροιμια 

Μην δανείζεσαι ποτέ από γείτονα ή από φίλο. 
Προτίμησε να δανείζεσαι από κάποιον ξένο που, 
μόλις τον ξεπληρώσεις, δεν θα τον ξανακούσεις 
ποτέ να σου μιλάει για το χρέος σου. 

ουιλιαμ ςέςιλ (1521–1598), αΓΓλος πολιΤικος 

Οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν δανείζοντας 
ο ένας στον άλλον. 

Τζον ραςκιν (1819–1900), 
ΒρέΤανος ζωΓραφος, ςυΓΓραφέας και κριΤικος ΤέΧνης 

Τα χρέη είναι η γόνιμη μήτρα της αφροσύνης και 
του εγκλήματος. 

μπένΤζαμιν νΤιςρέιλι (1804–1881), 
ΒρέΤανος πολιΤικος 

Μην είσαι απ’ αυτούς που θυμούνται και το τελευ-
ταίο σεντς που δάνεισαν, αλλά ξεχνούν όλα όσα 
χρωστούν.

ανωνυμος 
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Να προτιμάς πάντα να δανείζεσαι από απαισιόδο-
ξους: ποτέ δεν περιμένουν να τα πάρουν πίσω. 

ανωνυμος 

Το χρέος και το ψέμα πάνε χέρι χέρι.
φρανςουα ραμπέλέ (πέρ. 1494–1533), 

Γαλλος ςυΓΓραφέας 

Αν θες να απαλλαγείς για πάντα από έναν ενοχλη-
τικό επισκέπτη, δώσ’ του δανεικά. 

Βένιαμιν φραΓκλινος (1706–1790), 
αμέρικανος ςυΓΓραφέας, πολιΤικος και έφέυρέΤης

Το μικρό χρέος κάνει τον άλλο οφειλέτη σου· το 
μεγάλο, εχθρό σου.

ςένέκας ο νέοΤέρος (πέρ. 4 π.Χ.–65 μ.Χ.), 
ρωμαιος φιλοςοφος και ΤραΓωδος 

Τὰ δάνεια δούλους τοὺς ἐλευθέρους ποιεῖ.
(Τα χρέη κάνουν τους ελεύθερους ανθρώπους δούλους.)

μένανδρος (4ος αιωνας π.Χ.), 
έλληνας ποιηΤης Της αρΧαιοΤηΤας
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Πλούσιοι πτωχῶν ἄρξουσιν, καὶ οἰκέται ἰδίοις δε-
σπόταις δανιοῦσιν.
(Οι πλούσιοι εξουσιάζουν τους φτωχούς· κι αυτοί που δανείζο-
νται είναι δούλοι των δανειστών τους.)

Παροιμιαι 22:7

Οι πιστωτές έχουν καλύτερη μνήμη από τους οφει-
λέτες. Επιπλέον, είναι πολύ καχύποπτο είδος, ξέ-
ρουν να παρατηρούν τις μέρες και τις εποχές. 

Βένιαμιν φραΓκλινος (1706–1790), 
αμέρικανος ςυΓΓραφέας, πολιΤικος και έφέυρέΤης

Θα είναι αιωνίως σκλάβος όποιος δεν ξέρει να ζει 
με λίγα.

οραΤιος (65 π.Χ.–8 π.Χ.), 
λαΤινος λυρικος ποιηΤης 

Αν χρωστάς σε μια τράπεζα εκατό λίρες, έχεις 
πρόβλημα. Αν χρωστάς ένα εκατομμύριο, τότε το 
πρόβλημα το έχει εκείνη.

Τζον μέιναρνΤ κέινς (1883–1946), 
ΒρέΤανος οικονομολοΓος 
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Ποτέ μην παντρεύεσαι για τα λεφτά. Αν τα δανει-
στείς, θα σου στοιχίσει λιγότερο. 

ςκοΤςέζικη παροιμια 

Όποιος συγκρατεί τις ορέξεις του δεν γνωρίζει τι 
θα πει χρέος. 

κινέζικη παροιμια

Δεν υπάρχει ελεύθερο ή όμορφο σπιτικό που να 
στηρίζεται στα δανεικά και το χρέος. 

Χένρικ ιψέν (1828–1906), 
νορΒηΓος δραμαΤουρΓος

Ένα ανεξόφλητο χρέος παραμένει ανεξόφλητο 
ακόμα κι αν ξεχαστεί. 

ιρλανδικη παροιμια 

Είναι καλύτερο να έχεις σταθερό εισόδημα από το 
να είσαι γοητευτικός. 

οςκαρ ουαιλνΤ (1854–1900), 
ιρλανδος ςυΓΓραφέας 

και ποιηΤης
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Όταν κάποιος είναι ερωτευμένος ή χρωστάει, άλ-
λος έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. 

μπιλ μπαλανς (1918–2004), 
αμέρικανος παραΓωΓος ραδιοφωνου 

Δεν υπάρχει πιο φτωχός από αυτόν που χρωστάει. 
Τομας φουλέρ (1608–1661), 

αΓΓλος ιέρωμένος και ιςΤορικος 

Όταν το κρέας είναι ακριβό, η υπομονή είναι φτηνή. 
αραΒικη παροιμια

Οι υποσχέσεις φέρνουν χρέη και τα χρέη υποσχέσεις. 
ολλανδικη παροιμια 

Για να δανειστείς χρήματα –μιλάμε για πολλά χρή-
ματα–, πρέπει να έχεις τα μαλλιά σου χτενισμένα 
με συγκεκριμένο τρόπο, να περπατάς με συγκε-
κριμένο τρόπο και να αποπνέεις έναν αέρα σοβα-
ρότητας και μεγαλείου – κάτι σαν την ατμόσφαιρα 
γοτθικού καθεδρικού. 

ςΤιΒέν λικοκ (1869–1944), 
καναδος ςυΓΓραφέας και πολιΤικος έπιςΤημονας 
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Αυτός που δεν χρωστάει μπορεί να κοιτάζει όλο 
τον κόσμο στα μάτια. 
Χένρι λονΓκφέλοου (1807–1882), αμέρικανος ποιηΤης

Αληθινά φτωχός είναι αυτός που έχει ανάγκη έναν 
κακό άνθρωπο. 

αραΒικη παροιμια

Ο μόνος άνθρωπος που στις δυσκολίες σου βρί-
σκεται πιο κοντά σου από τον φίλο σου είναι ο πι-
στωτής σου.

ανωνυμος

Αγόρασε αυτά που δεν χρειάζεσαι και πολύ γρή-
γορα θα αναγκαστείς να πουλήσεις τα απαραίτητα.

Βένιαμιν φραΓκλινος (1706–1790), 
αμέρικανος ςυΓΓραφέας, πολιΤικος και έφέυρέΤης

Οι τράπεζες προσλαμβάνουν για στελέχη βαρετούς 
ανθρώπους και τους μαθαίνουν να είναι ακόμα πιο 
βαρετοί. Αν δείχνουν συντηρητικοί, αυτό συμβαίνει 
επειδή –σπανίως– τα δάνεια που χορηγούν μένουν 
ανεξόφλητα. Όμως οι τραπεζίτες μόνο συντηρη-
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τικοί δεν είναι. Είναι εξαιρετικά ικανοί να εξαπα-
τούν τους άλλους κρύβοντας κάτω από το χαλί την 
πιθανότητα μιας τεράστιας, ολέθριας οικονομικής 
κατάρρευσης. 

ναςιμ νικολας Ταλέμπ (Γ. 1960), 
αμέρικανος ςυΓΓραφέας 

λιΒανικης καΤαΓωΓης

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να προοδεύσεις στη ζωή 
σου. Ο πρώτος είναι τόσο βασικός που ντρέπομαι 
ακόμα και να τον πω: Ξόδευε λιγότερα απ’ όσα 
βγάζεις. 

πολ κλιδέρο (Γ. 1955), 
αυςΤραλος οικονομικος αναλυΤης 

Ποτέ μην καταφεύγεις στο χρέος: Αυτός που δεν 
καταφέρνει να ζήσει με είκοσι λίρες τον χρόνο δεν 
μπορεί να ζήσει ούτε με σαράντα. 

ΤζορΤζ ΧέρμπέρΤ (1593–1633), 
ουαλος ιέρωμένος και ποιηΤης 

Όταν πας στην αγορά, χρησιμοποίησε τα μάτια 
σου, όχι τ’ αυτιά σου.

ΤςέΧικη παροιμια 
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Η τράπεζα είναι το μέρος όπου σου δίνουν μια 
ομπρέλα με καλό καιρό για να σ’ τη γυρέψουν πίσω 
όταν αρχίσει να βρέχει. 

ρομπέρΤ φροςΤ (1874–1963), αμέρικανος ποιηΤης 

Θυμάται κανείς την εποχή που οι άνθρωποι τα 
έβγαζαν πέρα χωρίς να αγοράζουν πράγματα που 
τους φαίνονταν πολύ ακριβά;

κιν ΧαμπαρνΤ (1868–1930), 
αμέρικανος ΓέλοιοΓραφος

Η τράπεζα είναι το μέρος όπου σου δανείζουν χρή-
ματα, αρκεί να τους αποδείξεις ότι δεν τα χρειάζε-
σαι. 

μπομπ Χοουπ (1903–2003), 
αμέρικανος κωμικος

Αν εξαιρέσεις τους απατεώνες που δανείζονται 
χρήματα που δεν δικαιούνται και τις χήρες που 
τους αρέσει να βλέπουν όμορφους νεαρούς πίσω 
από το γκισέ, δεν νομίζω ότι υπάρχει λογικός άν-
θρωπος που να έχει περάσει καλά σε μια τράπεζα. 

μαρΤιν μαΓιέρ (Γ. 1928), 
αμέρικανος ςυΓΓραφέας 
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Αν πιστεύεις ότι κανείς δεν νοιάζεται αν ζεις ή αν 
πέθανες, δοκίμασε να αφήσεις απλήρωτες κάνα 
δυο δόσεις του δανείου σου. 

έρλ ουιλςον (1907–1987), 
αμέρικανος αρθροΓραφος 

Οι τραπεζίτες είναι σαν όλους τους άλλους αν-
θρώπους, μόνο που είναι πολύ πιο πλούσιοι.

οΓκνΤέν νας (1902–1971), 
αμέρικανος ποιηΤης 

Πολύ χειρότερο από το να κλέβεις μια τράπεζα εί-
ναι να ιδρύεις μια τράπεζα.

μπέρΤολΤ μπρέΧΤ (1898–1956), 
Γέρμανος δραμαΤουρΓος, 
ποιηΤης και ςκηνοθέΤης 

Πιστεύω ότι τα τραπεζικά ιδρύματα είναι πιο επι-
κίνδυνα για τις ελευθερίες μας απ’ ό,τι η εξουσία, η 
αστυνομία και ο στρατός μαζί.

Τομας Τζέφέρςον (1743–1826), 
3ος προέδρος Των η.π.α.
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Ο μόνος λόγος που πάρα πολλά αμερικανικά νοι-
κοκυριά δεν διαθέτουν ελέφαντες είναι επειδή δεν 
έχει εμφανιστεί κάποιος να τους τα πλασάρει χωρίς 
προκαταβολή και με πολλές χαμηλότοκες δόσεις. 

απο Το ςαΤιρικο πέριοδικο Mad 

Η επιτήδευση είναι η μάταιη και γελοία απόπειρα 
της φτώχειας να υποδυθεί τον πλούτο.

ΓιοΧαν καςπαρ λαΒαΤέρ (1741–1801), 
έλΒέΤος ποιηΤης 

Η ευγένεια δεν πουλιέται στο παζάρι. 
παροιμια απο Το αζέρμπαιΤζαν 

Ένα μέρος της τύχης έγκειται στο να μην αποκτάς 
αυτό που νόμιζες ότι ήθελες, αλλά να αποκτάς αυτό 
που έχεις, το οποίο, όταν το αποκτήσεις, ίσως έχεις 
την οξυδέρκεια να διαπιστώσεις ότι είναι αυτό που, 
αν ήξερες, θα είχες θελήσει εξαρχής.

Γκαριςον κιλορ (Γ. 1942), 
αμέρικανος ςυΓΓραφέας 

Η οικονομία είναι η μισή μάχη της ζωής· δεν είναι 
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δύσκολο τόσο να βγάλεις χρήματα, όσο να τα ξο-
δέψεις σωστά. 

Τςαρλς ΧανΤον ςπέρΤζιον (1834–1892), 
ΒρέΤανος ιέροκηρυκας 

Μπορείς να φορέσεις φουστάνι στον πίθηκο, αλλά 
πάλι πίθηκος θα μείνει. 

πακιςΤανικη παροιμια 

Ένας τρόπος για να λυθεί το κυκλοφοριακό πρό-
βλημα της πόλης θα ήταν να ισχύσει ένας νόμος 
που θα επέτρεπε μόνο στα εξοφλημένα αυτοκίνητα 
να χρησιμοποιούν τους αυτοκινητόδρομους.

ουιλ ροΤζέρς (1879–1935), 
αμέρικανος κωμικος 

Να αγοράζεις μόνο ένα προϊόν για το οποίο πι-
στεύεις ότι θα είσαι απόλυτα ικανοποιημένος που 
θα το έχεις σε περίπτωση που η αγορά κλείσει για 
δέκα χρόνια.

ουορέν μπαφέΤ (Γ. 1930), αμέρικανος 
μέΓαλοέπένδυΤης
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Σήμερα υπάρχουν τριών ειδών άνθρωποι: αυτοί 
που έχουν, αυτοί που δεν έχουν και αυτοί που δεν 
έχουν πληρώσει γι’ αυτά που έχουν. 

έρλ ουιλςον (1907–1987), αμέρικανος αρθροΓραφος

Απόλαυσε τη ζωή σου και μην τη συγκρίνεις με κα-
νενός άλλου.

νικολα νΤέ κονΤορςέ (1743–1794), 
Γαλλος φιλοςοφος και μαθημαΤικος 

Πάνε οι παλιές καλές εποχές που οι άνθρωποι 
σταματούσαν τα ψώνια για τα Χριστούγεννα όταν 
τους τέλειωναν τα λεφτά.

ανωνυμος 

Αυτός που φουσκώνει στις καλές εποχές σίγουρα 
θα ζαρώσει στις δύσκολες. 

Τςαρλς κέιλέμπ κολΤον (1780–1832), 
αΓΓλος ιέρωμένος και ςυΓΓραφέας

Τα Χριστούγεννα είναι η εποχή που πληρώνεις τα 
δώρα αυτής της χρονιάς με τα χρήματα της επόμενης. 

ανωνυμος 
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