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Κεφάλαιο 1 

Αλλαγές  
στους νόµους... 

Αλλαγές στο µέλλον! 

Τόσο ο πλούσιος, όσο και ο φτωχός µπαµπάς µου ανησυχούσαν 

πολύ για τη γενική ευηµερία των υπαλλήλων τους. Ο πραγµατικός 

µπαµπάς µου, ως επιθεωρητής εκπαίδευσης στην πολιτεία της Χα-

βάης, είχε δεκάδες χιλιάδες εργαζοµένους που υπολόγιζαν ότι θα 

τους φρόντιζε. Ο πραγµατικός µπαµπάς µου, αυτός που αποκαλώ 

φτωχό µπαµπά µου, ανησυχούσε τόσο πολύ για τους δασκάλους 

του που, όταν έπαψε πλέον να είναι επιθεωρητής, έγινε ηγέτης του 

σωµατείου εκπαιδευτικών της Χαβάης (HSTA), από όπου διεξή-

γαγε και πάλι διαπραγµατεύσεις µε στόχο την ευηµερία των δα-

σκάλων του. 

Αλλά και ο πλούσιος µπαµπάς µου ανησυχούσε για τους υπαλ-

λήλους του — από πολλές απόψεις, µάλιστα, ανησυχούσε για τους 

υπαλλήλους του περισσότερο από ό,τι ο µπαµπάς µου για τους δι-

κούς του. Ο λόγος που ανησυχούσε περισσότερο ήταν επειδή οι 

υπάλληλοι του φτωχού µπαµπά µου είχαν την οικονοµική υποστή-

ριξη της κυβέρνησης και των τοπικών και οµοσπονδιακών σωµα-

τείων των εκπαιδευτικών. Οι υπάλληλοι του πλούσιου µπαµπά µου 

δεν είχαν την υποστήριξη της κυβέρνησης και την προστασία των 

συνδικάτων. Γι’ αυτό έλεγε συχνά: «Μακάρι να µπορούσα να πω 

στους εργαζοµένους µου όσα γνωρίζω και όσα βλέπω ότι θα έρ-

θουν στο µέλλον. Μακάρι να µπορούσα, αλλά φοβάµαι ότι θα τους 

27 



τρόµαζα πάρα πολύ. Επιπλέον, το κύριο πρόβληµα είναι ότι οι πιο 

πολλοί από αυτούς δεν διαθέτουν τη βασική οικονοµική παιδεία 

πρώτα για να καταλάβουν ό,τι θα τους πω και µετά για να µπορέ-

σουν να κάνουν διορθωτικές κινήσεις. Πώς να πω στους αφοσιω-

µένους και σκληρά εργαζόµενους υπαλλήλους µου ότι σήµερα δεν 

αρκεί να είσαι αφοσιωµένος και εργατικός; Πώς µπορώ να τους 

εξηγήσω ότι η µακροπρόθεσµη εργασιακή ασφάλεια δεν διασφα-

λίζει τη µακροπρόθεσµη οικονοµική ασφάλεια; Πώς να τους µιλή-

σω για µια αλλαγή στο νόµο που άλλαξε οριστικά το µέλλον τους; 

Πώς να τους µιλήσω και να µην τους τροµάξω ή να τους προκαλέ-

σω κατάθλιψη; Πώς να τους µιλήσω γι’ αυτά που νοµίζω ότι µπο-

ρεί να συµβούν, αλλά δεν είµαι σίγουρος ότι θα συµβούν;» 

Όπως ήδη ανέφερα, τόσο ο φτωχός όσο και ο πλούσιος µπα-

µπάς µου ανησυχούσαν πολύ για τους υπαλλήλους τους. Η διαφο-

ρά ήταν ότι ο φτωχός µπαµπάς µου είχε τη δύναµη της κυβέρνησης 

και το σωµατείο των εκπαιδευτικών για να βοηθήσουν τους υπαλ-

λήλους του. Ο πλούσιος µπαµπάς µου ήξερε ότι οι υπάλληλοί του 

βρίσκονταν σε µειονεκτική θέση και αυτό τον προβληµάτιζε πολύ. 

Το 1974 έγινε µια σηµαντική νοµοθετική αλλαγή στις ΗΠΑ που 

έλεγαν ότι προοριζόταν να βοηθήσει όσους εργάζονταν για αν-

θρώπους όπως ο πλούσιος µπαµπάς µου. Ενώ πολλοί πίστευαν ότι 

ο νέος νόµος υλοποιούσε µια θαυµάσια ιδέα, ο πλούσιος µπαµπάς 

µπορούσε να διακρίνει τα εγγενή προβλήµατά του. Ήξερε ότι, για 

πολλούς λόγους, οι περισσότεροι από τους υπαλλήλους του δεν θα 

βελτίωναν τη θέση τους µακροπρόθεσµα και µπορούσε να διακρί-

νει τη διογκούµενη απειλή της οικονοµικής καταστροφής που θα 

ερχόταν στο µέλλον… µια οικονοµική καταστροφή που θα την 

προκαλούσε η ψήφιση αυτού του νόµου. 

Το 1979 ήµουν τριάντα δύο ετών και αγωνιζόµουν να σώσω 

την επιχείρησή µου. Η επιχείρησή µου, που κατασκεύαζε νάιλον 

πορτοφόλια που έκλειναν µε ταινία Velcro για αθλητές της ιστιο-

σανίδας είχε απογειωθεί πολύ πιο γρήγορα από όσο περίµενα. Μέ-
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σα σε µερικά χρόνια είχε γίνει µια µεγάλη εταιρεία µε περισσότε-

ρους από 380 ανεξάρτητους πωλητές µόνο στις ΗΠΑ. Σε παγκό-

σµια κλίµακα, δεν µάθαµε ποτέ πόσοι πωλητές συνεργάζονταν 

µαζί µας. Το πρόβληµα ήταν ότι είχαµε ένα παγκόσµιο προϊόν, 

αλλά ήµασταν µια εταιρεία χωρίς όραµα και µε µια νεαρή και όχι 

ικανή οµάδα µάνατζµεντ. Όταν η επιτυχία συναντηθεί µε την ανε-

πάρκεια, η καταστροφή δεν αργεί. 

Λένε ότι «Αν δεν πέσεις στο νερό, κολύµπι δεν µαθαίνεις». 

Εγώ θα πρόσθετα και το εξής: «∆εν µπορείς να µάθεις να διοικείς 

επιχειρήσεις διαβάζοντας µόνο βιβλία ή πηγαίνοντας σε µια σχολή 

διοίκησης επιχειρήσεων». Οι συνεταίροι µου και εγώ είχαµε κά-

ποιες λιγοστές γνώσεις από βιβλία και πολύ µικρή εµπειρία από 

τον χώρο των επιχειρήσεων στην πραγµατική ζωή. Παίρναµε σε 

µικρή ηλικία µερικά απλά, αλλά ταυτόχρονα και πολύ σηµαντικά 

µαθήµατα για τις επιχειρήσεις, µαθήµατα που µπορεί κανείς να 

πάρει µόνο από την εµπλοκή του στην πρώτη γραµµή. Εκτός από 

το ότι η επιτυχία µπορεί να σε σκοτώσει, έµαθα ανάµεσα σε άλλα 

και τα εξής: 

 1. Οι φίλοι δεν γίνονται πάντα καλοί επιχειρηµατικοί εταίροι. 

 2. Μια εταιρεία µπορεί να είναι κερδοφόρος και ταυτόχρονα 

να αντιµετωπίζει σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα. 

 3. Κάποια µικροπράγµατα, όπως η έλλειψη διασυνδέσεων, 

µπορούν να σταµατήσουν όλη την επιχείρηση. 

 4. Πολλοί άνθρωποι δεν πληρώνουν τις οφειλές τους — και 

αυτό σηµαίνει ότι και εσύ δεν µπορείς πάντα να πληρώνεις 

τις δικές σου. Ο κόσµος δεν σε συµπαθεί όταν δεν τον πλη-

ρώνεις. 

 5. Οι πατέντες και τα εµπορικά σήµατα είναι σηµαντικοί πόροι 

µιας επιτυχηµένης επιχείρησης. 

 6. Η αφοσίωση µπορεί να είναι φευγαλέα. 
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 7. Είναι απαραίτητο να έχεις ακριβή οικονοµικά και λογιστικά 

στοιχεία. 

 8. Χρειάζεσαι µια ισχυρή οµάδα µάνατζµεντ και µια ισχυρή 

οµάδα επαγγελµατιών συµβούλων όπως οι δικηγόροι και οι 

λογιστές. 

 9. Το χτίσιµο µιας επιχείρησης κοστίζει πολλά χρήµατα. 

10. Οι επιχειρήσεις δεν πεθαίνουν λόγω έλλειψης χρηµάτων, 

αλλά µάλλον λόγω έλλειψης επιχειρηµατικής εµπειρίας και 

προσωπικής ακεραιότητας. 

Ο πραγµατικός κατάλογος µε αυτά τα µαθήµατα είναι πολύ πιο 

µακροσκελής. Η εµπειρία από την παγκόσµια επιτυχία και την πα-

γκόσµια αποτυχία ήταν ανεκτίµητη. Έζησα τέτοιου είδους εµπειρί-

ες, όχι µία φορά, αλλά δύο. Και, παρόλο που δεν θέλω να τις ξανα-

ζήσω από την αρχή, είµαι έτοιµος γι’ αυτό… επειδή τα µαθήµατα 

έχουν ανεκτίµητη αξία, εφόσον θέλεις και εφόσον είσαι αρκετά 

ταπεινός για να µάθεις από τα λάθη σου. Κάθε επιχειρηµατική α-

ποτυχία µού έδειχνε τι δεν ήξερα και τι έπρεπε να µάθω… και ότι 

η εκµάθηση στην πράξη µε οδηγούσε στην επόµενη επιτυχία. 

Το 1979 είχα βαρεθεί πια την έµπρακτη εκπαίδευση. Είχα κάνει 

του κόσµου τα λάθη, είχα θαφτεί στην προσωπική µου ανεπάρ-

κεια, και δεν ήθελα να µάθω τίποτα άλλο. Είχα κάνει τόσες ανοη-

σίες από τις οποίες µπορούσα να διδαχθώ, αλλά παρόλα αυτά ο 

πλούσιος µπαµπάς είχε πολλά ακόµα να µου επισηµάνει. Την ά-

νοιξη του 1979 πήγα στο γραφείο του για τη συνηθισµένη µας συ-

νάντηση και του έδειξα τον ισολογισµό της εταιρείας µου. Αφού 

τη µελέτησε, κούνησε το κεφάλι του και είπε: «Η εταιρεία σου 

πάσχει από οικονοµικό καρκίνο… και φοβάµαι ότι δεν γιατρεύε-

ται. Κακοδιαχειριστήκατε µια εταιρεία που θα µπορούσε να γίνει 

πλούσια και ισχυρή». 

Ο Μάικ, ο γιος του πλούσιου µπαµπά, δεν ήταν συνεταίρος 

στην επιχείρησή µου, αλλά παρόλα αυτά ήταν παρών στις περισ-
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σότερες καθοδηγητικές συναντήσεις µου µε τον µπαµπά του, τον 

άνθρωπο που αποκαλώ πλούσιο µπαµπά µου. Ο Μάικ και εγώ ή-

µασταν πολύ καλοί φίλοι στο γυµνάσιο, αλλά όταν επέστρεψα από 

το κολέγιο και τον πόλεµο του Βιετνάµ ήταν δύσκολο να διατηρή-

σουµε µια στενή φιλία αφού η απασχόλησή µας ήταν σε εντελώς 

διαφορετικό κλάδο και οικονοµικό πεδίο. Το 1979 ο Μάικ ήταν 

στη διαδικασία ανάληψης της αυτοκρατορίας του µπαµπά του (α-

ξίας πολλών εκατοµµυρίων δολαρίων), ενώ εγώ ήµουν στη διαδι-

κασία απώλειας µιας εταιρείας αξίας πολλών εκατοµµυρίων δολα-

ρίων. Την ώρα που ο Μάικ εξέταζε τα οικονοµικά στοιχεία της 

εταιρείας µου και κουνούσε και αυτός το κεφάλι του, ένιωσα 

ντροπή και αµηχανία. 

«Τι είναι αυτό;» ρώτησε ο πλούσιος µπαµπάς, δείχνοντάς µου 

σε ένα σηµείο του ισολογισµού. 

Κοιτάζοντας στο σηµείο που µου έδειχνε, είπα: «Είναι το ποσό 

που οφείλουµε στους υπαλλήλους µας για µισθούς και στην κυ-

βέρνηση για φόρο µισθωτών υπηρεσιών». 

«Αν κοιτάξεις το ταµείο σου, θα δεις ότι δεν υπάρχουν χρήµα-

τα», µου είπε ο πλούσιος µπαµπάς µε σοβαρό ύφος. «Πώς θα πλη-

ρώσεις µισθούς και φόρους µισθωτών υπηρεσιών;» 

Τον κοίταζα αµίλητος, αφού δεν είχα τίποτα να πω. «Ξέρεις...» 

άρχισα δειλά, «θα τα πληρώσουµε όταν εισπράξουµε κάποια από 

αυτά που µας χρωστούν.» 

«Έλα, τώρα», µου είπε ο πλούσιος µπαµπάς. «Τι ανοησίες είναι 

αυτές; Για τον καθηγητή σου στο κολέγιο µε πέρασες; Από την 

κατάσταση αυτή βλέπω ότι τα χρέη αυτά είναι καθυστερηµένα πε-

ρισσότερες από 120 ηµέρες. Και εσύ και εγώ γνωρίζουµε ότι οι 

άνθρωποι αυτοί στους οποίους πούλησες τα προϊόντα σου δεν 

πρόκειται να σε ξοφλήσουν ποτέ. Πες µου την αλήθεια. Πες στον 

εαυτό σου την αλήθεια. Έχεις χρεοκοπήσει. Έχεις χρεοκοπήσει και 

τώρα θα αρχίσεις να µην πληρώνεις µισθούς και φόρους. Χρησι-
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µοποιείς τα χρήµατα των υπαλλήλων σου για να συντηρείς την 

εταιρεία σου.» 

«Μα είναι απλώς ένα βραχυπρόθεσµο πρόβληµα πίστωσης. Ει-

σπράττουµε συνεχώς χρήµατα. Έρχονται συνεχώς παραγγελίες και 

από το εσωτερικό και από το εξωτερικό», απάντησα προσπαθώ-

ντας να υπερασπιστώ τον εαυτό µου. 

«Ναι, αλλά τι νόηµα έχουν οι παραγγελίες αν δεν µπορείς να 

κατασκευάσεις προϊόν και να παραδώσεις; Από τον ισολογισµό 

σου βλέπω ότι κάποιοι σου οφείλουν χρήµατα και εσύ οφείλεις σε 

κάποιους άλλους. Χρωστάς χρήµατα σε αυτούς που σου προµη-

θεύουν τα υλικά µε τα οποία παράγεις τα προϊόντα σου. Τι σε κά-

νει να νοµίζεις ότι οι προµηθευτές σου θα σου κάνουν και άλλη 

πίστωση;» 

«Ξέρεις…» άρχισα, αλλά µε διέκοψε θυµωµένος. 

«Οι προµηθευτές σου δεν πρόκειται να σου κάνουν άλλη πί-

στωση. Γιατί να το κάνουν;» 

«Θα πάω να τους µιλήσω πάλι.» 

«Καλή τύχη. Γιατί δεν θέλεις όµως να δεις κατάµατα την αλή-

θεια; Εσύ και οι τρεις καραγκιόζηδες που ονοµάζεις συνεταίρους 

σου κακοδιαχειριστήκατε την επιχείρησή σας… δεν ξέρετε τι κά-

νετε… είστε ανίκανοι… και το χειρότερο από όλα, δεν έχετε το 

κουράγιο να το παραδεχτείτε. Παριστάνετε τους επιχειρηµατίες, 

αλλά αν κοιτάξω τα οικονοµικά στοιχεία σας θα πρέπει να υποθέ-

σω ότι είστε ή απατεώνες ή καραγκιόζηδες. Ελπίζω να είστε απλώς 

καραγκιόζηδες... αλλά αν δεν κάνετε µερικές αλλαγές, από καρα-

γκιόζηδες θα γίνετε απατεώνες.» Ο πλούσιος µπαµπάς µιλούσε µε 

σφιγµένα δόντια και κουνώντας αργά το κεφάλι του αριστερά-

δεξιά. «Είναι ήδη πολύ κακό πράγµα να παίρνεις δανεικά τα χρή-

µατα των υπαλλήλων σου. Κοίτα εδώ πόσους φόρους χρωστάτε. 

Πώς θα τους πληρώσετε;» 

32 Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΟΥΣΙΟΥ ΜΠΑΜΠΑ  



Ο πλούσιος µπαµπάς ήταν δάσκαλός µου από τότε που ήµουν 

εννέα χρονών. Ήταν πολύ φιλικός και στοργικός άνθρωπος, αλλά 

όταν θύµωνε… ξεχνούσε την ευγένεια. Αυτό το µάθηµα διοίκησης 

επιχειρήσεων συνεχίστηκε για κάµποσες ώρες σε ιδιαίτερα έντονο 

ύφος. Τελικά, συµφώνησα να κλείσω την εταιρεία, να ρευστο-

ποιήσω όσα περιουσιακά στοιχεία της είχαν αποµείνει, και να 

χρησιµοποιήσω τα χρήµατα που θα εισέπραττα για να πληρώσω 

τους φόρους και τους µισθούς των υπαλλήλων. 

«∆εν είναι κακό να παραδεχτείς την αδυναµία σου», µου είπε ο 

πλούσιος µπαµπάς. «Όµως είναι πολύ κακό να λες ψέµατα και να 

προσποιείσαι ότι ξέρεις τι κάνεις. Είναι κακή συνήθεια να λες ψέ-

µατα και να προσποιείσαι ότι ξέρεις τι κάνεις… θέλω να κόψεις 

αυτή τη συνήθεια εδώ και τώρα. Αν θέλεις να γίνεις πλούσιος και 

επιτυχηµένος, πρέπει να µάθεις να λες πιο γρήγορα την αλήθεια, 

να ζητάς βοήθεια πιο γρήγορα, και να είσαι πιο ταπεινός. Ο κό-

σµος είναι γεµάτος αλαζονικούς φτωχούς ανθρώπους, µορφωµέ-

νους και αµόρφωτους… ανθρώπους που δεν µπορούν να παραδε-

χθούν για κάτι ότι δεν το ξέρουν. Ο κόσµος είναι γεµάτος µε αν-

θρώπους που µια ολόκληρη ζωή προσποιούνται τους έξυπνους — 

και αυτό τους κάνει ανόητους. Αν θέλετε να µάθετε γρήγορα, το 

πρώτο βήµα είναι να παραδεχτείτε γρήγορα ότι υπάρχει κάτι που 

δεν το γνωρίζετε.» 

«Θυµάστε από τα Θρησκευτικά τη φράση "Μακάριοι οι ταπει-

νοί επειδή αυτοί θα κληρονοµήσουν;" ∆εν λέει "µακάριοι οι ανί-

σχυροι", "µακάριοι οι αλαζονικοί", ή "µακάριοι οι σπουδασµένοι". 

Λέει ότι µακάριοι είναι οι ταπεινοί — επειδή οι ταπεινοί είναι αυ-

τοί που θα µάθουν και, αν µάθουν, θα κληρονοµήσουν τα πλούτη 

της ζωής που ο Θεός ή η φύση έφεραν µπροστά µας. Εσείς παλι-

κάρια µου είστε αλαζονικοί, ξιπασµένοι, υπερόπτες, και άσχετοι... 

όχι ταπεινοί. Νοµίζετε ότι το γεγονός και µόνο πως το προϊόν σας 

είναι επιτυχηµένο θα σας φέρνει πάντα επιτυχίες. Εσύ και οι συνε-

ταίροι σου δεν γίνατε ακόµα επιχειρηµατίες. Εσύ και οι συνεταίροι 
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σου σταθήκατε τυχεροί, αλλά δεν έχετε τη δεξιότητα και την ε-

µπειρία να µετατρέψετε την τύχη σας σε δουλειές. Κανένας δεν 

γίνεται επιτυχηµένος επιχειρηµατίας µέσα σε µια νύχτα. Έχετε να 

µάθετε πολλά ακόµα. Το µάθηµα που πρέπει να πάρετε σήµερα 

είναι ότι όταν χρωστάτε χρήµατα πρέπει να τα πληρώνετε. Ο κό-

σµος σιχαίνεται αυτούς που δεν πληρώνουν τις οφειλές τους. Φιλί-

ες, οικογένειες, και επιχειρήσεις διαλύθηκαν επειδή δεν πληρώθη-

καν κάποιες οφειλές. Από τα οικονοµικά στοιχεία της εταιρείας 

σας µπορώ να δω ότι χρωστάτε χρήµατα στην κυβέρνηση, στους 

προµηθευτές σας, στον ιδιοκτήτη των εγκαταστάσεών σας και, το 

σηµαντικότερο, στους υπαλλήλους σας. Πληρώστε αυτές τις οφει-

λές, και µάλιστα σήµερα. Μην κάνετε τίποτα άλλο πριν πληρώσετε 

αυτές τις οφειλές. Μην ξανάρθεις εδώ παρά µόνο αφού πληρώσετε 

τους φόρους που χρωστάτε και εξοφλήσετε όλους τους υπαλλή-

λους σας. Άρχισες να γίνεσαι τσαπατσούλης επιχειρηµατίας και οι 

τσαπατσούληδες δεν γίνονται επιτυχηµένοι και πλούσιοι επιχειρη-

µατίες. Και τώρα εξαφανίσου από εδώ και µην ξανάρθεις µέχρι να 

κάνεις όλα όσα σου είπα να κάνεις.» 

Όπως είπα, όλα αυτά τα χρόνια ο πλούσιος µπαµπάς µού τα εί-

χε ψάλει πολλές φορές, αλλά αυτό το µάθηµα ήταν από εκείνα που 

µου έµειναν αξέχαστα. Την ώρα που έκλεινα πίσω µου την πόρτα, 

ένιωθα ότι είχα αρχίσει να χωνεύω αυτό το συγκεκριµένο µάθη-

µα... ένα µάθηµα που δεν θα ξεχνούσα ποτέ. Παρόλο που ένιωθα 

πληγωµένος, ήξερα ότι το µάθηµα αυτό ήταν σηµαντικό... αν δεν 

ήταν σηµαντικό, ο πλούσιος µπαµπάς δεν θα είχε θυµώσει τόσο 

πολύ ούτε θα είχε γίνει έξαλλος µαζί µου. Σε ηλικία τριάντα δύο 

ετών ήµουν αρκετά µεγάλος για να δεχθώ αυτό το συγκλονιστικό 

και συναισθηµατικά φορτισµένο µάθηµα, αλλά και αρκετά σοφός 

για να γνωρίζω ότι είχα να µάθω κάτι σηµαντικό. 

Όλα αυτά τα χρόνια ο πλούσιος µπαµπάς επαναλάµβανε συχνά 

ένα µάθηµα για την αλήθεια και την εντιµότητα. Συχνά έλεγε σε 

εµένα και στο γιο του: «Πολλοί ρωτούν τους νέους: "Τι θέλεις να 
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γίνεις όταν µεγαλώσεις;" Όταν κάνουν αυτή την ερώτηση, συνή-

θως εννοούν ποιο επάγγελµα θέλει να κάνει το παιδί. Προσωπικά 

δεν µε ενδιαφέρει τι θα κάνετε όταν µεγαλώσετε. ∆εν µε νοιάζει αν 

θα γίνετε γιατροί, αστέρες του κινηµατογράφου, ή θυρωροί. Όµως 

καθώς θα µεγαλώνετε, µε νοιάζει να γίνεστε όλο και πιο ειλικρι-

νείς και πιο τίµιοι. Πολλοί είναι εκείνοι που µεγαλώνοντας γίνο-

νται πιο ευγενικοί, αλλά όχι απαραίτητα πιο ειλικρινείς ή, το χει-

ρότερο, από µικροί ψεύτες στην παιδική τους ηλικία γίνονται ακό-

µα µεγαλύτεροι ψεύτες όταν ενηλικιώνονται.» Πηγαίνοντας προς 

το µέρος που είχα σταθµεύσει το αυτοκίνητό µου γνώριζα ότι έ-

πρεπε για µια ακόµα φορά να γίνω πιο ειλικρινής, πιο τίµιος µε τον 

εαυτό µου, µε τους συνεταίρους µου, και µε τους υπαλλήλους µου. 

Μπαίνοντας στο αυτοκίνητό µου αντηχούσαν ακόµα στα αυτιά 

µου τα λόγια του πλούσιου µπαµπά: «Κάθε δειλός µπορεί να πει 

ένα ψέµα. Χρειάζεται θάρρος για να πεις την αλήθεια. Καθώς θα 

µεγαλώνετε, παιδιά µου, να γίνετε άνθρωποι µε όλο και πιο πολύ 

θάρρος, που θα λένε την αλήθεια αµέσως, ακόµα και αν η αλήθεια 

πληγώνει... ακόµα και αν η εντιµότητα σας κάνει να µοιάζετε κα-

κοί. Είναι προτιµότερο να µοιάζεις κακός επειδή λες την αλήθεια, 

παρά να φαίνεσαι καλός επειδή είσαι δειλός και ψεύτης. Ο κόσµος 

είναι γεµάτος ανθρώπους που φαίνονται καλοί, αλλά είναι δειλοί 

και ψεύτες». Καθώς έπαιρνε µπρος η µηχανή του αυτοκινήτου µου 

και έβαζα ταχύτητα, αισθανόµουν άθλια και ήµουν σίγουρος ότι 

θα είχα όψη εξίσου χάλια µε τον ισολογισµό της εταιρείας µου. 

Φεύγοντας είχα συνειδητοποιήσει ότι υπήρχαν δύο επιλογές. Η µια 

ήταν να συνεχίσω να λέω ψέµατα στον εαυτό µου και να µην ξα-

ναδώ ποτέ τον πλούσιο µπαµπά. Η άλλη ήταν να βρω το θάρρος να 

αντιµετωπίσω κατά πρόσωπο την αλήθεια, να συµµαζέψω τα χάλια 

που είχα προκαλέσει, και να αποκτήσω ξανά την προσµονή µιας 

συνάντησης µε τον πλούσιο µπαµπά. 
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Στα τριάντα δύο µου ήδη, συνειδητοποίησα ότι είχα ακόµα 

πολλά περιθώρια για να µεγαλώσω. Ήξερα ότι, αν ήθελα να γίνω 

πιο πλούσιος, πιο επιτυχηµένος και καλύτερος άνθρωπος, έπρεπε 

να µπορώ να κατανοήσω και τις πιο εκλεπτυσµένες αλήθειες, ακό-

µα και αν ήταν λίγο πιο σκληρές. Για να µεγαλώσω, έπρεπε να 

µπορώ να λέω καλύτερα την αλήθεια. Την ώρα που έµπαινα στο 

χώρο στάθµευσης αυτοκινήτων της εταιρείας µου, συνειδητοποίη-

σα ότι είχε έρθει πια ο καιρός να λέω την αλήθεια... και θα ξεκι-

νούσα από τους συνεταίρους µου, τους συνεταίρους που ο πλού-

σιος µπαµπάς είχε αποκαλέσει καραγκιόζηδες. 

Μετά από τέσσερις περίπου µήνες, ξαναπήγα στο γραφείο του 

πλούσιου µπαµπά µε τον καινούργιο ισολογισµό. Ο πλούσιος µπα-

µπάς και ο Μάικ τον µελέτησαν σιωπηλοί για ατελείωτη ώρα. Στο 

τέλος ο πλούσιος µπαµπάς είπε, «Εποµένως πλήρωσες τους φό-

ρους που χρωστούσες και τους υπαλλήλους σου;» 

«Ακριβώς» είπα. «Και αν το παρατήρησες, εισέπραξα και όλα 

όσα µου χρωστούσαν.» 

«Τους κατάφερες να σε πληρώσουν;» ρώτησε ο πλούσιος µπα-

µπάς. 

«Άλλοι µε πλήρωσαν, άλλους τους έβγαλα από τον ισολογισµό 

και τους έστειλα εισπράκτορες.» 

«Πολύ καλά», είπε ο Μάικ. «Πελάτης που δεν πληρώνει δεν εί-

ναι πελάτης. Πελάτης που δεν πληρώνει είναι κλέφτης.» 

«Αυτό το έχω καταλάβει πια», απάντησα. «Κάποτε όµως έκανα 

και εγώ τα ίδια.» 

Ο πλούσιος µπαµπάς µε κοίταξε... κοντοστάθηκε, κούνησε αρ-

γά-αργά το κεφάλι του, και είπε χαµηλόφωνα, «Σε ευχαριστώ που 

το παραδέχεσαι.» 

36 Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΟΥΣΙΟΥ ΜΠΑΜΠΑ  



«∆εν ήταν εύκολο», αποκρίθηκα. «Είχα την εντύπωση ότι ή-

µουν επιτυχηµένος επιχειρηµατίας, ενώ στην πραγµατικότητα 

χρωστούσα πολλά χρήµατα σε πολύ κόσµο.» 

Ο Μάικ και ο πλούσιος µπαµπάς κάθονταν σιωπηλοί, κουνώ-

ντας ελαφρά τα κεφάλια τους. Τελικά, ο πλούσιος µπαµπάς είπε: 

«Η αλήθεια πραγµατικά σε ελευθερώνει... ας ελπίσουµε ότι τώρα 

είσαι ελεύθερος... ελεύθερος να τακτοποιήσεις τις εκκρεµότητες 

και να αρχίσεις να χτίζεις την επόµενη επιχείρησή σου σε πιο στέ-

ρεο έδαφος. Είναι πάρα πολλοί εκείνοι που χτίζουν την οικονοµική 

αυτοκρατορία τους σε ένα σωρό ψέµατα... και στα ψέµατα καµία 

αυτοκρατορία δεν µπορεί να στηριχτεί.» 

Τώρα ήταν σειρά µου να µείνω σιωπηλός και να αφήσω µια 

κρυστάλλινη σιωπή να γεµίσει το χώρο. Μετά από κάµποση ώρα, 

ο Μάικ ρώτησε: «Λοιπόν, σε ποια κατάσταση βρίσκεται τώρα η 

εταιρεία σου; Ο ισολογισµός σου µπορεί να πολύ πιο ειλικρινής, 

αλλά ένας ισολογισµός δεν δείχνει ποτέ ολόκληρη την εικόνα.» 

«Η εταιρεία τελείωσε», απάντησα. «Συνεχίζουµε να κάνουµε 

πωλήσεις και υπάρχει έντονη κινητικότητα, αλλά οι τέσσερίς µας 

που ξεκινήσαµε αυτή την επιχείρηση έχουµε τελειώσει. Μάλλον 

δεν θα συνεταιριστούµε ποτέ ξανά, ούτε θα ξαναγίνουµε φίλοι. 

Ειλικρινά, η αλήθεια µας διέλυσε.» 

«∆ηλαδή, όταν επέστρεψες στην εταιρεία τα είπατε έξω από τα 

δόντια;» 

«Η συζήτηση ξεκίνησε φιλικά, αλλά τα πράγµατα σύντοµα α-

γρίεψαν. Πάλι καλά να λες που δεν πιαστήκαµε στα χέρια. Από 

τότε, το κλίµα στη δουλειά δεν είναι ευχάριστο, αλλά οφείλω να 

οµολογήσω ότι οι συνεταίροι µου έκαναν ό,τι συµφωνήσαµε για 

να τακτοποιηθούν οι εκκρεµότητες, όπως µου υποδείξατε.» 

«Και τώρα τι γίνεται;» ρώτησε ο Μάικ. 
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«Θα µεταβιβάσουµε ό,τι απέµεινε από την εταιρεία σε έναν από 

τους προµηθευτές µας και µετά θα τραβήξει ο καθένας ξεχωριστά 

το δρόµο του. Πολύ σύντοµα θα αρχίσουµε να απολύουµε το προ-

σωπικό, δίνοντάς τους όλα τα χρήµατα που τους οφείλουµε. Κά-

ποια χρήµατα θα πάρουν και οι επενδυτές µας, αλλά όχι ολόκληρο 

το ποσό που διέθεσαν. Το συζητήσαµε και κατανόησαν τον κίνδυ-

νο που είχαν αναλάβει. Πολλοί µου είπαν ότι είναι πρόθυµοι να 

επενδύσουν και πάλι επάνω µου. Πληρώσαµε, επίσης, και τους 

οφειλόµενους φόρους.» 

Ο Μάικ και ο πλούσιος µπαµπάς κάθονταν αµίλητοι. Ήταν σαν 

κηδεία... πολλή συγκίνηση, λίγα λόγια. Ο µαρασµός µιας εταιρείας 

είναι όπως το τέλος όλων των πραγµάτων. Καλές και άσχηµες, 

υπάρχουν ένας σωρός εµπειρίες που άλλαξαν για πάντα τη ζωή 

µας, το µέλλον µας, και την ανθρώπινη εξέλιξή µας. Έτρεµα µε τη 

σκέψη ότι θα έκλεινα το φως και την πόρτα του γραφείου µου για 

τελευταία φορά, παρόλο που ήµουν ευτυχής που σύντοµα θα συ-

νέβαινε αυτό. Τελικά, ο πλούσιος µπαµπάς έλυσε τη σιωπή του και 

είπε, «Τελικά είµαι περήφανος για τον τρόπο που χειρίστηκες την 

απώλεια της εταιρείας σου. Ξέρω ότι δεν είναι κάτι ευχάριστο, και 

ξέρω ότι θα µπορούσες να χειριστείς την υπόθεση µε άλλον τρόπο. 

Θα µπορούσες να πάρεις όσα χρήµατα είχαν αποµείνει και να εξα-

φανιστείς... εσύ όµως προτίµησες να κλείσεις την υπόθεση µε κα-

λύτερο τρόπο. Αυτό θα σε βοηθήσει να χτίσεις καλύτερα την επό-

µενη επιχείρησή σου. Έµαθες πολλά από αυτή την εµπειρία;» 

«Πάρα πολλά», είπα. «Ακόµα χωνεύω τα µαθήµατα.» 

«Θα συνεχίσεις να µαθαίνεις για χρόνια», είπε ο πλούσιος µπα-

µπάς. «Κάποια µέρα, όµως, αυτή η πείρα, καθώς και τα λάθη και 

οι εµπειρίες που θα αποκοµίσεις στo µέλλον, θα αποτελέσουν τη 

βάση για την επιτυχία και τον πλουτισµό σου. Οι περισσότεροι 

άνθρωποι αποφεύγουν τα λάθη. Οι περισσότεροι αναλώνουν τη 

ζωή τους παίζοντας στα σίγουρα... αποφεύγοντας τέτοια µαθήµα-

τα... και αυτή η έλλειψη εµπειριών από τη ζωή περιορίζει το µέγε-
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θος της µελλοντικής οικονοµικής επιτυχίας τους. Να θυµάσαι πά-

ντα ότι δεν µπορείς να αποκτήσεις επιχειρηµατική εµπειρία διαβά-

ζοντας βιβλία ή παρακολουθώντας µαθήµατα. Αν και οδυνηρή η 

εµπειρία, εξαιτίας του τρόπου µε τον οποίο επέλεξες να χειριστείς 

αυτή την επιχειρηµατική αποτυχία, αυτή η µικρή επώδυνη περίο-

δος θα γίνει κάποια µέρα η βάση της µακροπρόθεσµης οικονοµι-

κής ευηµερίας σου. Αν είχες φύγει λέγοντας ψέµατα, το οικονοµι-

κό σου µέλλον θα ήταν πιθανότατα το µέλλον ενός δειλού… επει-

δή, αν είχες φύγει τρέχοντας, θα επέτρεπες στον δειλό που κρύβε-

ται µέσα σου να καθορίσει το µέλλον σου.» 

Εγώ απλώς καθόµουν αµίλητος συγκατανεύοντας. Άλλωστε 

δεν είχα να πω πολλά. Είχα ακούσει αυτή τη διάλεξη και αυτό το 

µάθηµα και στο παρελθόν… σήµερα, όµως, αυτό το απλό µάθηµα 

είχε πολύ περισσότερο νόηµα και βαθύτερο αντίκτυπο. Ο πλούσιος 

µπαµπάς έλεγε συχνά στο γιο του και σε εµένα ότι µέσα στον κάθε 

έναν από εµάς υπάρχει ολόκληρος θίασος χαρακτήρων. Μέσα στον 

κάθε έναν από εµάς υπάρχει ένα ευγενικό άτοµο, ένα κακό άτοµο, 

ένας πλεονέκτης, ένας πλούσιος, ένας φτωχός, ένας δειλός, ένας 

απατεώνας, ένας ήρωας, ένας ψεύτης, ένας τσιγκούνης, ένας ερα-

στής, ένας χαµένος, και πολλοί άλλοι. Μας υπενθύµιζε συνεχώς 

ότι η διαδικασία της ανάπτυξης είναι µια διαδικασία επιλογής του 

ατόµου που θέλουµε να γίνουµε… ποιον τύπο θέλουµε να διαλέ-

ξουµε από όλους αυτούς που έχουµε µέσα µας διαθέσιµους. Όπως 

ανέφερα ήδη, όταν µας ρωτούσε τι θέλαµε να γίνουµε όταν θα µε-

γαλώσουµε, ρωτούσε ποιον τύπο θα επιλέγαµε ως χαρακτήρα... όχι 

αν θα γινόµασταν γιατροί, δικηγόροι, ή πυροσβέστες. Για τον 

πλούσιο µπαµπά, η επιλογή χαρακτήρα που θα έκανε κάποιος ήταν 

πολύ πιο σηµαντική από την επιλογή του επαγγέλµατός του. 

«Στο θέµα του χρήµατος, ο κόσµος είναι γεµάτος δειλούς», είπε 

ο πλούσιος µπαµπάς. «Τα χρήµατα έχουν έναν τρόπο να φέρνουν 

στην επιφάνεια το δειλό... παρά τον ήρωα... και αυτός ίσως είναι ο 

λόγος που υπάρχουν τόσο ελάχιστοι πραγµατικοί πλούσιοι. Το 
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χρήµα έχει τον τρόπο να φέρνει στην επιφάνεια και τον απατεώνα 

που κρύβεται µέσα σε µερικά άτοµα... γι’ αυτό γεµίζουν συνέχεια 

τα κελιά των φυλακών. Το χρήµα έχει τον τρόπο να βγάζει στην 

επιφάνεια τον προδότη... αυτόν που θα κλέψει όσους τον αγαπούν 

και τον εµπιστεύονται… και όταν εσύ "δανείστηκες" χρήµατα από 

τους υπαλλήλους σου, αυτός ήταν ο χαρακτήρας που είχες διαλέξει 

να γίνεις... και γι' αυτό και σου φέρθηκα τόσο σκληρά. Ναι, είναι 

κακό να είσαι απατεώνας... αλλά να γίνεις προδότης αυτών που σε 

εµπιστεύονται είναι η πιο ποταπή προσωπικότητα από όλες αυτές 

που κρύβονται µέσα µας... και εσύ έδειχνες να έχεις επιλέξει αυτόν 

το χαρακτήρα.» 

∆εν είχα να πω πολλά πράγµατα. Ο πόνος που ένιωθα µέσα µου 

ήταν έντονος. Η αλήθεια και η ειλικρίνεια δεν είναι πάντα ευχάρι-

στες και αυτή η δόση αλήθειας και ειλικρίνειας ήταν πολύ δυσά-

ρεστη... αλλά απαραίτητη. Συνειδητοποίησα ότι πάνω στην απελ-

πισία µου να διασώσω την εταιρεία µου είχα επιλέξει να προδώσω 

αυτούς που µε εµπιστεύονταν. 

«Πήρες τουλάχιστον το µάθηµά σου;» ρώτησε ο πλούσιος µπα-

µπάς. «Έµαθες το µάθηµα για την επιλογή χαρακτήρα;» 

Το µόνο που έκανα ήταν να κουνήσω καταφατικά το κεφάλι 

µου. Είχα καταλάβει το µάθηµα… ένα επώδυνο, βαθυστόχαστο 

µάθηµα που θα το θυµόµουν πάντα. Θεωρούσα πάντα τον εαυτό 

µου καλό και ειλικρινή άνθρωπο... αλλά όταν βρέθηκα κάτω από 

πίεση, ο χαρακτήρας που αναδύθηκε ήταν του προδότη αυτών που 

µε είχαν εµπιστευτεί. 

«Ωραία», είπε ο πλούσιος µπαµπάς. «Ένα µάθηµα για το χαρα-

κτήρα είναι πιο σηµαντικό από ένα µάθηµα για την ανάγνωση των 

ισολογισµών... αν και ο ισολογισµός σας αντανακλούσε το χαρα-

κτήρα σου. Τα στοιχεία που µου έφερες να διαβάσω µου διηγήθη-

καν την ιστορία ενός προδότη που είχε πάρει τα ηνία στην επιχεί-

ρησή σου. Αυτό είναι ένα άλλο µάθηµα σχετικά µε τη σηµασία 
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των λογιστικών, της ευθύνης, και της σηµασίας της δυνατότητας 

ανάγνωσης των ισολογισµών. Οι αριθµοί διηγούνται µια ιστορία… 

την ιστορία του χαρακτήρα που κάνει κουµάντο στα λεφτά. Όταν 

εσύ και οι συνεταίροι σου ξεκινήσατε την επιχείρησή σας, αρχίσα-

τε σαν τζογαδόροι, σταθήκατε τυχεροί, και γίνατε καραγκιόζηδες 

που θεώρησαν την τύχη τους ικανότητα... όταν τα χρήµατα άρχι-

σαν να φτάνουν µε το τσουβάλι, γίνατε ανόητοι που αγοράζουν 

σπορ Mercedes και Porsche... και όταν άρχισαν να εµφανίζονται 

οικονοµικά προβλήµατα, γίνατε προδότες των προµηθευτών σας, 

της κυβέρνησης, και των υπαλλήλων σας. Οι ισολογισµοί σας απο-

τελούν καλύτερο σενάριο από τα περισσότερα µυθιστορήµατα». 

«Αρκετά, µπαµπά», είπε ο Μάικ που έσπευσε να τον διακόψει 

για να µε γλιτώσει από το υπόλοιπο µάθηµα. «Νοµίζω ότι του έ-

δωσες να καταλάβει αυτό που ήθελες.» 

«Εντάξει», είπε ο πλούσιος µπαµπάς και, γυρνώντας προς το 

µέρος µου, µε ρώτησε: «Το έµαθες το µάθηµα;» 

«Κατακούτελα», αποκρίθηκα. 

«Ωραία. Πάµε να φάµε κάτι», είπε ο πλούσιος µπαµπάς. «Υ-

πάρχει ένα πολύ πιο σηµαντικό µάθηµα που θέλω να µάθεις... ένα 

πολύ σηµαντικό µάθηµα... ένα µάθηµα που αρχίζει µε την ερώτη-

ση "Γιατί δεν γνώριζαν οι υπάλληλοί σου τι έκανες µε τα χρήµατά 

τους";» 

Όταν έφτασε το ασανσέρ, διαπιστώσαµε ότι ήταν γεµάτο κόσµο 

που πήγαινε επίσης για φαγητό εκείνη την ώρα. Στριµωγµένοι στο 

ασανσέρ, ο πλούσιος µπαµπάς είπε: «Θα έρθει κάποια εποχή —

εγώ πια θα έχω φύγει από καιρό — όταν εκατοµµύρια εργατικά 

άτοµα θα µάθουν ότι καραγκιόζηδες σαν εσένα και τους συνεταί-

ρους σου έπαιξαν µε τα χρήµατά τους… µε τα χρήµατα της σύντα-

ξής τους… µε το οικονοµικό τους µέλλον… µε την οικονοµική 

τους ασφάλεια. Η κυβέρνηση έχει κάνει αλλαγές στο νόµο... αλλα-

γές για να προστατέψει τους εργαζόµενους, αλλά δεν νοµίζω ότι 
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