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1.1. «Μα γιατί βιβλίο, ρε Χρήστο;»

Κααααλησπέρα σε όλους, είμαι ο Χρήστος και σε αυτό το 
βιβλίο θα δούμε μαζί τέσσερα βήματα για να βρεθούμε 
πιο κοντά στην οικονομική μας ελευθερία. Πριν καν 

ξεκινήσουμε, σας ακούω να λέτε: «Μα καλά, ρε συ Χρήστο, 
αφού έχεις αφιερώσει ολόκληρο κανάλι στο YouTube γι’ αυτόν 
τον σκοπό, το βιβλίο τι το θες;»

Και η αλήθεια είναι ότι τα βίντεο είναι όντως πιο άμεσος 
τρόπος για να περάσω τα μηνύματα που θέλω. Το βιβλίο όμως 
μας δίνει τη δυνατότητα να πάμε πιο βαθιά. Πόσοι θυμόμαστε 
τη συνέντευξη του Ρόμπερτ Κιγιοσάκι (Robert Kiyosaki) για την 
οικονομική ελευθερία και πόσοι το βιβλίο του Πλούσιος μπαμπάς, 
φτωχός μπαμπάς1;

Ένα βιβλίο προσφέρει κάτι που δεν μπορεί να προσφέρει 
ένα δεκάλεπτο βίντεο. Αποτυπώνεται πιο έντονα στον εγκέφαλο 
και αφήνει τον συγγραφέα να αναπτύξει τις σκέψεις του πιο 
παραστατικά και σε μεγαλύτερο βάθος. Επίσης, παραδείγματα 
που θα έπιαναν το μεγαλύτερο μέρος του βίντεο –και άρα 
απορρίπτονται– σε ένα βιβλίο μπορούν να αναπτυχθούν πολύ 
ευκολότερα και εκτενέστερα. Τέλος, το ταξίδι που περιγράφω 
το έχω κάνει και εγώ ο ίδιος. Και μάλιστα μοιάζει τρομερά με 
ένα ταξίδι σε σκοτεινό δρόμο. Γι’ αυτό και ένιωσα την ανάγκη 
να καταγράψω όλη την πορεία για την οικονομική ανεξαρτησία. 
Γιατί θέλω να υπάρχει κάπου ένα φανάρι μέσα στο σκοτάδι.

Μεγαλώνοντας, δεν είχα καλή εικόνα για το τι είναι χρήμα και 
πώς να το διαχειρίζομαι. Βασικά, για να γίνω πιο συγκεκριμένος, 
δεν ήξερα καν ότι είναι απαραίτητο να διαχειριστούμε τα χρήματα 
μας, πέρα από μια απλή αποταμίευση για ώρα ανάγκης. Στο 
στενό οικογενειακό περιβάλλον μου δεν είχα κάποιο παράδειγμα 

1  Σ.τ.Σ.: Μετάφραση: Εύη Παπαδοπούλου, εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2011.
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που να ξεφεύγει από τη νόρμα του κλασικού μονοπατιού για 
τη δημιουργία πλούτου.

Άκουγα από παντού φράσεις όπως: «Διάβασε, πέρνα σε 
μια σχολή, πιάσε καλή δουλειά, δούλεψε πολύ και θα παίρνεις 
καλό μισθό… άντε και bonus! Και ύστερα από κάποια χρόνια 
θα βγάζεις αρκετά λεφτά για να μπορείς να συντηρείς τον εαυτό 
σου και την οικογένειά σου. Ε, και στο τέλος να τους αφήσεις και 
κάτι». Εκφράσεις όπως «το χρήμα είναι σαν το ψάρι, τρώγεται 
φρέσκο» έδιναν και έπαιρναν. Και το κυριότερο, οι περισσότερες 
συμβουλές για το πώς να βγάλω λεφτά μού δίνονταν από 
ανθρώπους που δεν είχαν βγάλει οι ίδιοι λεφτά. Γιατί, λοιπόν, 
να ακούσω κάποιον που δεν τα έχει καταφέρει;

Παράλληλα, ένιωθα πως δεν γίνεται να είναι αυτός ο 
μοναδικός δρόμος για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε 
πλούτο. Δεν γίνεται να παλεύουμε 25 μέρες τον μήνα, 12 μήνες 
τον χρόνο, 35 χρόνια από τη ζωή μας, ώστε να συντηρήσουμε 
το ολοένα και αυξανόμενο βιοτικό μας επίπεδο. Εκτός του 
ότι όλο αυτό με τρομάζει σαν άνθρωπο, μου φαίνεται και 
τρομερά μάταιο. Δεν νοείται να μην υπάρχει άλλο μονοπάτι. Δεν 
γεννήθηκαν όλοι οι πλούσιοι της ιστορίας με πολλά χρήματα. 
Κάποιοι –οι περισσότεροι– έσπασαν τις αλυσίδες και μπόρεσαν 
να εξελιχθούν. Και αυτή η ιδέα μού είχε καρφωθεί στο κεφάλι 
για αρκετά χρόνια.

Φυσικά, η πρώτη μου επαφή με τη διαχείριση των οικονομικών 
μου, όπως και για πολύ κόσμο, ήρθε σε μικρή ηλικία, όταν μου 
δόθηκε το πρώτο χαρτζιλίκι. Εκεί κλήθηκα να διαχειριστώ για 
πρώτη φορά χρήματα. Βέβαια, απέτυχα παταγωδώς, καθώς 
αγόρασα αναψυκτικά και καραμέλες από το περίπτερο και όχι 
το κόμικ που ήθελα, αλλά το πρώτο εκείνο μάθημα ήταν και το 
σημαντικότερο. Αν ήθελα και το κόμικ αλλά και τις καραμέλες, 
τα χρήματα που είχα δεν ήταν αρκετά. Κάτι έπρεπε να γίνει για 
να μπορέσω να τα έχω και τα δύο.
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Βέβαια, καλή η αποταμίευση, αλλά συνειδητοποιούσα πως 
δεν με πήγαινε πουθενά. Ακόμα και αν πάλευα να φυλάξω τα 
λεφτά για να μπορέσω να έχω και τα δύο, αυτό σήμαινε ότι θα 
έπρεπε να στερηθώ κάτι άλλο στην πορεία. 

Το σκεπτικό μου διαμορφώθηκε από πιο πριν, αλλά πήρε 
μορφή με το πρώτο βιβλίο που διάβασα για διαχείριση 
προσωπικών οικονομικών.

Και όταν αλλάξει ο τρόπος σκέψης μας, ξαφνικά έχουμε έναν 
ολόκληρο νέο κόσμο να ξεδιπλώνεται μπροστά μας. Αυτό είναι 
το υπέροχο με τα βιβλία. Είναι κάτι σαν το κόκκινο χάπι που 
έδωσε ο Μορφέας στον Νίο, στη γνωστή ταινία του 1999 The 
Matrix. Ξαφνικά κάθε ευρώ που κρατάμε στα χέρια μας έχει 
άπειρες δυνατότητες. Δεν βλέπουμε μόνο το πού μπορούμε να 
το ξοδέψουμε, αλλά και τι μπορεί να μας προσφέρει αν δεν το 
ξοδέψουμε. Τι θα γινόταν αν βρίσκαμε τρόπο να βάλουμε το 
ευρώ να δουλεύει για μας για να μας φέρει κι άλλα ευρώ; Και 
αν αυτά τα ευρώ έπιαναν επίσης δουλειά για να μας φέρουν 
με τη σειρά τους κι άλλα; Και ξανά και ξανά;

Θέλω, λοιπόν, κι εγώ να δώσω στον κόσμο αυτό που θα 
ήθελα να μου είχε δοθεί όταν ξεκινούσα: μία διέξοδο από αυτή 
την κατάσταση.

Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας δεν υπόσχεται ότι 
θα γίνετε πλούσιοι σε μια εβδομάδα, έναν μήνα ή έναν χρόνο. 
Είναι μια διαδικασία που απαιτεί κόπο, χρόνο και προσπάθεια. 
Το καλύτερο όμως είναι ότι, παρότι στην αρχή θα πρέπει να 
αφιερώνουμε αρκετό κόπο και χρόνο, όσο περνάει ο καιρός 
μπορούμε να αφήνουμε σιγά σιγά το γκάζι, έως ότου η φόρα 
που έχουμε αποκτήσει να είναι ικανή να μας πηγαίνει μπροστά 
χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε τίποτα.

Και μην αγχώνεστε αν η προηγούμενη πρόταση σας φαίνεται 
κάπως παράξενη. Μέχρι το τέλος του βιβλίου θα σας είναι 
απόλυτα οικεία.
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Ας δούμε, λοιπόν, μαζί πώς μέσα από τέσσερα απλά βήματα 
μπορούμε να γίνουμε πλούσιοι. Γιατί, στην τελική, το να γίνει 
κάποιος πλούσιος δεν είναι θέμα ευφυΐας, αλλά θέμα υπομονής, 
επιμονής και πειθαρχίας.

Ας δούμε τα 4 βήματα του πλούτου!

1.2. «Μου ταιριάζει;»

Κάθε άνθρωπος έχει κάποιες πρώτες στιγμές που τις κρατάει 
για πάντα μαζί του. Αν και πολλές από αυτές διαφέρουν 
από άνθρωπο σε άνθρωπο, ένα κοινό ορόσημο για τους 
περισσότερους από εμάς είναι ο πρώτος μας μισθός. Και αν όχι 
ο πρώτος πρώτος μισθός, σίγουρα όλοι θυμόμαστε «εκείνο το 
βράδυ που κεράσαμε όλη την παρέα επειδή είχαμε δικά μας 
χρήματα».

Τέτοιου είδους αναμνήσεις είναι κάτι όμορφο αλλά ξέθωρο 
πλέον, καθώς με τα χρόνια οι υποχρεώσεις αυξάνονται και η 
ανάγκη για όλο και περισσότερα χρήματα γίνεται πιο έντονη. 
Πολλοί σε αυτό το σημείο εγκλωβιζόμαστε σε μια δουλειά 
και σε μια ζωή από τις οποίες δεν μπορούμε να ξεφύγουμε 
και αυθυποβαλλόμαστε ότι όλα είναι καλά. Στην τελική, όσοι 
μπόρεσαν να ξεφύγουν από αυτόν τον φαύλο κύκλο και να 
σπάσουν τα δεσμά είναι «οι τυχεροί».

Η παραπάνω κατάσταση θυμίζει πολύ κινούμενη άμμο. 
Είναι σαν να είμαστε εγκλωβισμένοι μέσα της και όσο πιο 
έντονα προσπαθούμε να βγούμε –δουλεύοντας περισσότερο και 
κυνηγώντας το επόμενο bonus–, τόσο πιο βαθιά βουλιάζουμε.

Σε αυτό το σημείο θεωρώ πως αξίζει να θέσουμε την εξής 
ερώτηση στον εαυτό μας: «Τι είναι για μας το χρήμα;»

Ο ορισμός που θα βρούμε στα λεξικά είναι πως το χρήμα 
είναι ένα μέσο ανταλλαγής: ένα στοιχείο, υλικό ή μη, το οποίο 
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είναι γενικώς αποδεκτό ως μέσο πληρωμής για αγαθά, υπηρεσίες 
και εξόφληση χρεών.

Αν μη τι άλλο, αποτελεί έναν ολοκληρωμένο ορισμό, αλλά 
δεν πιάνει την ουσία που έχω αποδώσει προσωπικά στο χρήμα. 
Για μένα, σε πρώτη φάση, το χρήμα είναι πάνω απ’ όλα χρόνος 
και με μια δεύτερη ανάγνωση είναι ελευθερία. Ξέρω, ξέρω, είναι 
μεγάλα τα λογικά άλματα που οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα, 
αλλά όλα θα ξεκαθαρίσουν στην πορεία.

Με το βιβλίο αυτό δεν θα δούμε πώς να ξεφύγουμε γρήγορα 
από την κινούμενη άμμο. Δεν πρόκειται να δούμε πώς θα γίνουμε 
εκατομμυριούχοι κάνοντας κάτι εξωπραγματικό και υπερβολικά 
πολύπλοκο. Ούτε πρόκειται να σας πω το μυστικό του πλούτου… 
Τουλάχιστον όχι όπως το έχει στον νου του ο μέσος άνθρωπος.

Επίσης, το βιβλίο αυτό δεν είναι για μια χούφτα 
οικονομολόγους που καταλαβαίνουν τα υψηλά νοήματα των 
χρηματιστηρίων και των αγορών. Αντιθέτως, το βιβλίο έχει στόχο 
να βοηθήσει τον μέσο άνθρωπο που θέλει να βάλει σε τάξη τα 
οικονομικά του. Αυτόν που δεν θέλει να ζει μήνα με τον μήνα, 
ίσα ίσα για να βγάλει τα προς το ζην με τον μισθό του. Εκείνον 
που δεν θέλει να ζει οριακά μέχρι τον επόμενο μήνα και «μετά 
βλέπουμε πάλι».

Το βιβλίο είναι για τον δεκαοχτάχρονο φοιτητή που θέλει να 
καταλάβει τι να κάνει με τα πρώτα του λεφτά. Για τον σαραντάρη 
πατέρα που θέλει να εξασφαλίσει τις σπουδές των παιδιών του. 
Για τη σκληρά εργαζόμενη γυναίκα που δεν θέλει να δουλεύει 
μέχρι τα εξήντα πέντε της και να μη χαρεί την οικογένειά της. Για 
όλους όσοι θέλουν να αυτοσυνταξιοδοτηθούν με τους δικούς 
τους όρους.

Συνεχίζοντας την παρομοίωση με την κινούμενη άμμο, αυτό 
το βιβλίο θα το χαρακτήριζα ως το σκοινί που μπορούμε 
να πιάσουμε για να σωθούμε. Βέβαια, το πόσο δυνατά θα 
τραβήξουμε εξαρτάται από εμάς.
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Όταν κάποιος δεν έχει καθόλου καλή σχέση με το χρήμα, 
αυτή η προσπάθεια είναι σαν ένα τεράστιο βουνό. Μοιάζει σαν 
όλη η απαραίτητη γνώση να είναι κλειδωμένη πίσω από ώρες 
σκληρής δουλειάς. Στην πραγματικότητα όλη η διαδικασία είναι 
πολύ απλή. Απλή όμως δεν σημαίνει και εύκολη.

Ακριβώς σαν τη γυμναστική! Αν θέλουμε να γυμνάσουμε το 
σώμα μας, πρέπει απλώς να πηγαίνουμε τρεις τέσσερις φορές την 
εβδομάδα στο γυμναστήριο. Απλό, σωστά; Είναι όμως εύκολο 
να γυρίσεις από τη δουλειά εξουθενωμένος και αντί να αράξεις 
στον καναπέ και να ανοίξεις το Netflix, να αλλάξεις ρούχα, να 
πας στο γυμναστήριο και όντως να κάνεις γυμναστική; Νομίζω 
αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε την αναλογία με το χρήμα, ε;

Πραγματικά, η διαχείριση των οικονομικών μας συνοψίζεται 
σε τέσσερα απλά βήματα τα οποία πρέπει να ακολουθήσουμε. 
Απλά αλλά όχι εύκολα. Κρατήστε το αυτό!

Επιστρέφοντας στο βιβλίο τώρα, δεν θα έλεγα πως είναι 
ΜΟΝΟ για έναν αρχάριο που δεν έχει ιδέα πώς να βάλει σε τάξη 
τα οικονομικά του. Έχει πολλά να δώσει και σε αυτόν που θέλει να 
πάει τη διαχείριση των οικονομικών του, αλλά και τις επενδύσεις 
του, στο επόμενο επίπεδο. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν 
συνήθως άνθρωποι που, ενώ είναι ικανοί να αποταμιεύσουν 
χρήματα, φοβούνται να τα επενδύσουν για να μην τα χάσουν. 
Βλέπουν την τράπεζα σαν μια πιο ασφαλή λύση. Υποθέτω, οι 
άνθρωποι αυτοί έχουν ήδη ξεχάσει τα capital controls του 
2015 στην Ελλάδα, αλλά και το κούρεμα των καταθέσεων του 
2013 στην Κύπρο. Και αυτά είναι μερικά μόνο παραδείγματα 
της τελευταίας δεκαετίας.

Τέλος, υπάρχει μια ακόμα μερίδα ανθρώπων που θα 
επωφεληθούν από την ανάγνωση αυτού του βιβλίου. Οι μυημένοι 
στον κόσμο της συστηματικής αποταμίευσης κι επένδυσης. 
Ξέρουμε πολύ καλά ότι τα αποτελέσματα της αποταμίευσης 
και της επένδυσης αυξάνονται εκθετικά όσο αυξάνεται και το 
κεφάλαιο που επενδύουμε. Μαζί θα δούμε ένα δύο κόλπα με 



Χ Ρ Ή Σ Τ Ο Σ  Τ Σ Ο Ύ Ν Ή Σ

1 6

τα οποία μπορούμε να αναβαθμίσουμε την επενδυτική μας 
στρατηγική στο επόμενο επίπεδο. Διότι ακόμα και 1% παραπάνω 
τον χρόνο γνωρίζουμε τι δύναμη μπορεί να έχει. Κι αν δεν το 
γνωρίζουμε ακόμα, θα το γνωρίζουμε μέχρι το τέλος αυτού 
του βιβλίου.

Τα 4 βήματα του πλούτου απευθύνονται πραγματικά σε 
όλους όσοι θέλουν να πετύχουν αυτό το κάτι παραπάνω στα 
οικονομικά τους. 

1.3. «Γιατί να σε ακούσω;»

Όσοι δεν με ξέρετε μέσω των βίντεό μου, είναι πολύ πιθανό να 
σκεφτείτε «Πφφφ, άλλο ένα βιβλίο γεμάτο θεωρία!».

Η αλήθεια είναι ότι μερικά πράγματα που θα δούμε σε αυτό 
το βιβλίο ίσως φανούν εξωπραγματικά σε κάποιον που τα ακούει 
πρώτη φορά. Στην τελική, με 250 ευρώ τον μήνα πώς μπορεί 
να γίνει κάποιος εκατομμυριούχος; Αν ήταν έτσι, όλοι γύρω μας 
θα ήμαστε εκατομμυριούχοι.

«Πριν από μερικά 
χρόνια ήμουν ακριβώς 
εκεί που βρίσκεστε 
εσείς»

Η παραπάνω φράση έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον από 
ψευτοεπαγγελματίες και ινφλουένσερ, οι οποίοι μας υπόσχονται 
ότι θα καταφέρουμε να βγάλουμε εκατομμύρια μέσα σε μερικούς 
μήνες αν αγοράσουμε το διαδικτυακό μάθημά τους. Για να 
ολοκληρωθεί το πακέτο, συνήθως δείχνουν ότι πλαισιώνονται 
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από έναν ακριβό τρόπο ζωής με ακριβά αμάξια, σπίτια με πισίνες 
και ρούχα – αξεσουάρ χιλιάδων ευρώ.

Αυτό το βιβλίο θέλω να πιστεύω πως διαφέρει. Δεν υπάρχει 
γρήγορο μονοπάτι για τη δημιουργία πλούτου. Δεν σας 
υπόσχομαι γρήγορο χρήμα! 

Εξάλλου το μότο μου αναφορικά με τις επενδύσεις είναι 
«Υπομονή, Επιμονή και Πειθαρχία». Καμία από τις προηγούμενες 
έννοιες δεν σχετίζεται με γρήγορο χρήμα.

Από την άλλη, όντως έχω βρεθεί στη θέση που θα περιγράψω 
μέσα στο βιβλίο. Όντως έχω περάσει από όλα τα στάδια που θα 
αναλυθούν στη συνέχεια. Από το να μην έχω λεφτά να βάλω 
βενζίνη για να πάω σε πελάτη να πληρωθώ μέχρι να μετράω τα 
χρήματά μου για να φάω... αν είχα! Κατάφερα όμως να ξεφύγω 
από αυτό υλοποιώντας ένα ένα και τα τέσσερα βήματα που 
περιγράφονται σε αυτό το βιβλίο.

Και για τους γονείς μου, που διαβάζουν τώρα αυτές τις 
γραμμές:

«Μαμά, μπαμπά, μου δώσατε τα 
πάντα. Είμαι ευγνώμων για όλα. 
Δεν θα άλλαζα τίποτα!»

Βέβαια, καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού μου δεν έλειψαν 
τα λάθη και τα στραβοπατήματα. Αρκετές φορές βρέθηκα σε 
δύσκολη θέση. Ευτυχώς, τίποτα δεν ήταν ανεπανόρθωτο. Και 
πλέον, στα τριάντα δύο μου, μπορώ να κοιτάξω τον εαυτό μου 
στον καθρέφτη και να πω «τα καταφέραμε». Τι άλλο μπορείς 
να πεις άλλωστε όταν έχεις φτάσει επιτέλους στο πρώτο σου 
εκατομμύριο!

Αυτός είναι και ο κύριος λόγος για τον οποίο αξίζει να 
διαβάσει κανείς αυτό το βιβλίο. Δεν κρύβει κάποιο απόκρυφο 
μυστικό. Δείχνει τέσσερα βήματα. Τα τέσσερα απλά, πρακτικά 
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βήματα τα οποία μου επέτρεψαν να ξεκινήσω από το μηδέν και 
να φτάσω στο πρώτο μου εκατομμύριο μέσα σε εφτά χρόνια.

Πλέον είμαι σε ένα σημείο που δουλεύω όχι γιατί χρειάζεται, 
αλλά γιατί θέλω. Στις επόμενες σελίδες θα δούμε μαζί πώς να 
πετύχουμε όλοι το ίδιο.

 

1.4. Βαρετό αλλά αποτελεσματικό βιβλίο.  
Σαν τις επενδύσεις

Το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό όταν σκεφτόμαστε 
πλούτο είναι συνήθως ακριβά αμάξια, μεγάλα σπίτια και 
πενηντάμετρα γιοτ! Εντάξει, μερικοί σκεφτόμαστε τον Σκρουτζ 
ΜακΝτακ να κάνει βουτιές μέσα σε νομίσματα. Ο καθένας με 
τα βιώματά του!

Όλα τα παραπάνω σίγουρα φαντάζουν ιδιαίτερα 
συναρπαστικά. Σωστά;

Όταν μιλάμε για πλούτο όμως, δυστυχώς είναι εδραιωμένη 
μια λάθος αντίληψη. Τα χρήματα όντως μπορεί να αγοράσουν 
διασκεδαστικά και συναρπαστικά πράγματα και έντονες 
εμπειρίες. Η διαδικασία για να τα παραγάγουμε όμως δεν 
είναι εξίσου συναρπαστική. Για την ακρίβεια, ισχύει το αντίθετο.  
Η δημιουργία πλούτου είναι μια βαρετή, επαναλαμβανόμενη 
και χρονοβόρα διαδικασία. Πρέπει να βγάλουμε από το κεφάλι 
μας ιδέες άμεσης πολυτελούς διαβίωσης.

Σαν γενική αρχή πρέπει να έχουμε το εξής: Δεν υπάρχει τζάμπα 
χρήμα. Αν κάτι είναι πολύ εύκολο και έχει μεγάλη απόδοση, 
τότε ενέχει πολύ μεγάλο ρίσκο. Όχι «κατά πάσα πιθανότητα». 
100%. Απόλυτα!

Στο πνεύμα των παραπάνω θα κινηθεί και αυτό το βιβλίο.  
Η βασική αρχή είναι η εξής: Πολλές μικρές, επαναλαμβανόμενες 
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ενέργειες συσσωρεύονται και σε βάθος χρόνου φέρνουν το 
επιθυμητό αποτέλεσμα. Και η αλήθεια είναι πως δεν θα βλέπουμε 
αποτελέσματα… μέχρι που θα τα δούμε όλα! Είναι ακριβώς σαν 
το τρεχούμενο νερό. Μια σταγόνα μόνη της δεν σμιλεύει ούτε 
μια πετρούλα. Ένα ποτάμι όμως σε βάθος χρόνου καθορίζει τη 
μορφή ενός ολόκληρου τοπίου.

Βεβαίως, δεν πρόκειται να εισαγάγουμε επιστημονικές θεωρίες 
που απαιτούν μελέτη. Για την ακρίβεια, δεν πρόκειται να πούμε 
καν κάτι που δεν γνωρίζουμε όλοι. Όσο για την ιδέα ότι θα 
χρειαστούμε ανώτερα μαθηματικά που διδάσκονται αποκλειστικά 
σε πανεπιστήμια και είναι προσβάσιμα μόνο σε λίγους, μπορώ 
να πω με σιγουριά ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει ούτε στο ελάχιστο.

Σε αυτό το βιβλίο, φιλτράρω όλη τη γνώση που έχω αποκτήσει 
γύρω από τη σωστή διαχείριση των οικονομικών μας. Μαζί 
θα αποστάξουμε τη χρήσιμη πληροφορία και θα δούμε πώς 
μπορούμε να δράσουμε άμεσα. Πάντα όμως με:

 

ΥΠΟΜΟΝΗ, 
ΕΠΙΜΟΝΗ 

και 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ

 
Ξεκινάμε!
 



Εισαγωγή2



ΑΝ ΔΕΝ ΕΊΜΑΣΤΕ ΣΕ ΘΕΣΗ  
ΝΑ ΔΊΑΧΕΊΡΊΣΤΟΎΜΕ ΣΩΣΤΑ  

ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΑΣ,

η οικονομική μας  
καταστροφή  

είναι σχεδόν βέβαιη
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2.1. Όχι στον φόβο

«Το μυστικό  
για να βγάζεις λεφτά 
από τις μετοχές είναι  
να μην τις φοβάσαι».

—Πίτερ Λιντς
 

Το φθινόπωρο του 1999 συνέβη κάτι στην Ελλάδα το 
οποίο πιστεύω ακράδαντα ότι έχει αφήσει ανεξίτηλα τα 
σημάδια του στη χρηματοοικονομική κουλτούρα της 

χώρας μας. Οι μεγαλύτεροι θα το θυμάστε, ενώ οι μικρότεροι θα 
το έχετε ακούσει από ιστορίες. Μιλάω φυσικά για τη φούσκα του 
ελληνικού χρηματιστηρίου. Το αποτέλεσμα αυτού του συμβάντος 
ήταν ο μέσος άνθρωπος να αποσύρει τις επενδύσεις του από 
το χρηματιστήριο υπό τον φόβο της απόλυτης καταστροφής. 
Λογικό, λοιπόν, η προηγούμενη γενιά να έχει αποκτήσει μια τόσο 
έντονη αποστροφή προς την επενδυτική κουλτούρα γενικότερα.

Η οικονομική κρίση που ήρθε δέκα χρόνια μετά δεν βοήθησε 
πολύ στο να αποτινάξουμε αυτή τη νοοτροπία. Κι αυτό είναι 
λογικό, μιας και για να μπει κανείς στη διαδικασία να επενδύσει 
χρειάζεται να έχει πρώτα χρήματα στην άκρη. Και όταν όλοι ίσα 
ίσα τα βγάζαμε πέρα, νομίζω η σκέψη να ασχοληθούμε με τις 
επενδύσεις δεν περνούσε καν απ’ το μυαλό μας.

Ένας άλλος παράγοντας που απέτρεπε τον μέσο άνθρωπο 
να ασχοληθεί με τις επενδύσεις είναι η πεποίθηση ότι πρόκειται 
για κάτι που κάνουν μόνο όσοι έχουν πολλά λεφτά. Κι όμως τα 
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πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι. Στο παρελθόν, πράγματι, οι 
επενδύσεις ήταν για ανθρώπους με πολλά χρήματα και αυτό 
οφειλόταν κυρίως στις μεγάλες προμήθειες που έπαιρναν οι 
χρηματιστές, αλλά και στην ίδια τη δυσκολία πρόσβασης στις 
«κεφαλαιαγορές» – δεν θα αφήσουμε τις ορολογίες να μας 
τρομάξουν, θα τα εξηγήσουμε όλα στην πορεία! Πλέον, υπάρχει 
μια πληθώρα από πλατφόρμες και χρηματιστηριακές που έχουν 
πρακτικά εκμηδενίσει τις προμήθειες. Παράλληλα, το ίντερνετ 
και οι εφαρμογές των smartphones έχουν φέρει κυριολεκτικά 
τις επενδύσεις στην παλάμη του χεριού μας.

Γενικά, αρκετός κόσμος έχει μάθει να ζει με ένα μόνιμο άγχος 
για το χρήμα. Το άγχος αυτό είναι τόσο ισχυρό και συνυφασμένο 
με τη ζωή μας, που πλέον όχι μόνο δεν του δίνουμε σημασία, 
αλλά όταν εξαφανίζεται σχεδόν εκπλησσόμαστε. Και η πρώτη 
σκέψη που κάνει κάποιος είναι: «Μα καλά, πότε εξαφανίζεται 
αυτό το άγχος;»

Κι όμως, υπάρχει μια πολύ μικρή χρονική περίοδος που 
βιώνουμε αυτή την απουσία και δεν ξέρουμε πώς να τη 
διαχειριστούμε. Πρόκειται για τις πρώτες μέρες διακοπών που 
έχουμε προγραμματίσει οικονομικά. Εκείνες τις πρώτες μέρες, 
εκτός από ξεκούραση, έχουμε και μια αποστασιοποίηση από τις 
καθημερινές οικονομικές υποχρεώσεις μας. Συχνά μάλιστα δεν 
μπορούμε να το διαχειριστούμε, καταλήγοντας να σπαταλάμε 
χωρίς μέτρο. Δεν είναι άλλωστε άσχετο το γεγονός ότι τις πρώτες 
μέρες των διακοπών μας ξοδεύουμε κατά μέσο όρο πολύ 
περισσότερα απ’ ό,τι τις υπόλοιπες.

Το άγχος αυτό ξεκινάει πρώτη φορά, για τους περισσότερους, 
μόλις φύγουμε από το πατρικό μας και έχουμε να διαχειριστούμε 
τα οικονομικά του καινούριου μας σπιτιού. Ενοίκια και 
λογαριασμοί είναι το πρώτο σοκ, ενώ πολλές φορές ένα αμάξι 
έρχεται να ολοκληρώσει το πακέτο των μηνιαίων υποχρεώσεων.

Το πρώτο πραγματικό σοκ όμως έρχεται όταν προκύπτει κάτι 
απρόοπτο. Ένας λάθος υπολογισμός και καταλήγουμε να είμαστε 
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συνεχώς πίσω στα χρέη μας κυνηγώντας τον επόμενο μισθό, 
μέχρι να μπορέσουμε να έρθουμε πάλι ίσα βάρκα ίσα νερά.

Το κακό με αυτή τη νοοτροπία είναι ότι περιβάλλεται από 
τη βολική ζεστασιά ενός μηνιαίου σταθερού μισθού. Ένα από 
τα πράγματα που έχουν καρφωθεί στο υποσυνείδητό μας 
από την παιδική μας ηλικία είναι ότι «αν μπεις στο δημόσιο θα 
βολευτείς, γιατί μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει θα έχεις τον μισθό 
σου». Έτσι καταλήγουμε να ζούμε μήνα μήνα και να φοβόμαστε 
οποιαδήποτε αλλαγή. Ή, για να το πούμε καλύτερα, θέλουμε την 
αλλαγή. Απλώς δεν θέλουμε να αλλάξουμε.

Αυτή η βολική κατάσταση έχει και ένα επιπλέον, έμμεσο, 
κακό. Μας κάνει νωθρούς ως προς την εξέλιξή μας γενικότερα. 
Καταλήγουμε να φοβόμαστε να ρισκάρουμε λίγο παραπάνω στη 
δουλειά μας. Να μη ζητάμε την αύξηση που μας αξίζει. Να μην 
έχουμε τα κότσια να ανοίξουμε τη δική μας επιχείρηση. Και να 
αφήνουμε τις αποταμιεύσεις μας να φυτοζωούν στην τράπεζα, 
χωρίς να τις επενδύουμε.

Ακόμα και ο μέσος μικροεπιχειρηματίας, που έχει περάσει 
τρομερά σκαμπανεβάσματα τα προηγούμενα χρόνια και έχει 
δει από πρώτο χέρι τι πάει να πει αυξημένο ρίσκο, φοβάται να 
βγάλει τα χρήματά του από την ευκολία της τράπεζας και να 
τα επενδύσει αλλού. Ο φόβος για το ρίσκο και η αβεβαιότητα 
για τη διαδικασία αποτρέπουν τον μέσο επιχειρηματία από το 
να κάνει πιο επικερδείς επενδυτικές κινήσεις, παρόλο που έχει 
ήδη μια πρώτη κατανόηση του ρίσκου.

Αν κάποιος κοιτάξει σαν εξωτερικός παρατηρητής, βλέπει ότι ο 
μέσος εργαζόμενος βρίσκεται σε έναν φαύλο κύκλο νωθρότητας. 
Μάλλον η καλύτερη παρομοίωση που μπορώ να σκεφτώ είναι 
ότι μοιάζει με λαβύρινθο. Σιγά σιγά μας τραβάει όλο και πιο 
βαθιά και όσο περισσότερο τρέχουμε για να βρούμε την έξοδο, 
τόσο περισσότερο χανόμαστε. Αποτέλεσμα αυτού είναι ύστερα 
από λίγο καιρό να παρατάμε την προσπάθεια και να κάνουμε 
υπομονή μέχρι να μας βγάλει έξω κάποιος άλλος.
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Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο φόβος δεν πλήττει μόνο 
τον μέσο εργαζόμενο. Δεν είναι μόνο αυτός που έχει ανάγκη τα 
χρήματα. Από προσωπική εμπειρία, έχω συναντήσει πλήθος 
ανθρώπων από όλες τις ηλικιακές ομάδες και σε όλες τις φάσεις 
της ζωής τους που αντιμετωπίζουν τα οικονομικά τους με φόβο.

Ξεκινώντας από φοιτητής, ο μέσος Έλληνας νιώθει 
εγκλωβισμένος σε μια οικονομική μαύρη τρύπα. Είτε θα πρέπει 
να σπουδάσει στην επαρχία με τα λεφτά των γονιών του και θα 
προσπαθεί να τα φέρει βόλτα κάθε μήνα είτε θα σπουδάσει σε 
μια σχολή στην πόλη του, η οποία ενδεχομένως να μην είναι και 
αυτό που θέλει πραγματικά. Και όλα αυτά επειδή νιώθει ότι δεν 
έχει εναλλακτική. Νιώθει ότι το να σπουδάσει και να πιάσει μια 
καλή δουλειά είναι μονόδρομος. Βέβαια, κανένας δεν του έχει 
πει μέχρι τώρα ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι να βγάλει λεφτά.

Περνώντας στον μέσο οικογενειάρχη, τα πράγματα είναι πιο 
ξεκάθαρα. Οι υποχρεώσεις μιας οικογένειας δεν τον αφήνουν να 
ρισκάρει τα χρήματά του και αυτό είναι απολύτως κατανοητό. Κι 
επειδή δεν έχει μάθει να διαχειρίζεται τα χρήματά του, είναι πιο 
πιθανό να κάνει μεγαλύτερα λάθη στην πορεία. Η αγορά ενός 
σπιτιού με δάνειο, όταν η τσέπη του δεν το σηκώνει, μπορεί να 
θέσει σε κίνδυνο μελλοντικές ανάγκες των παιδιών του.

Φυσικά, δεν μπορούμε να μη συμπεριλάβουμε και τους 
συνταξιούχους, οι οποίοι κάνουν σωρεία οικονομικών λαθών 
παρασυρόμενοι από τον φόβο. Το στερεότυπο του μεγαλύτερου 
ανθρώπου που κρύβει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό στο σπίτι του 
σίγουρα δεν μας είναι ξένο. Χρήματα τα οποία θα μπορούσαν 
να είχαν αξιοποιηθεί πολύ νωρίτερα και θα μπορούσαν να είχαν 
ήδη αρχίσει να αποφέρουν κέρδη χρόνια πριν είναι κρυμμένα 
«κάτω από το στρώμα». Δεν συζητάω καν για την κακοδιαχείριση 
του εφάπαξ, που σε πολλές περιπτώσεις θα μπορούσε μόνο του 
να φτιάξει περιουσία για τις επόμενες γενιές!

Τέλος, θέλω να κλείσω με την κατηγορία που φοβάται 
περισσότερο να αλλάξει τη σχέση της με το χρήμα. Μιλάω για 
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τον πάσης φύσεως επαγγελματία. Από ελεύθερους επαγγελματίες 
μέχρι μικροεπιχειρηματίες. Γιατί, μπορεί οι περισσότεροι 
υπάλληλοι να φοβούνται να διεκδικήσουν περισσότερα από 
τη δουλειά τους, αφού αν τη χάσουν «μετά τι;», αλλά και οι 
ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικροεπιχειρηματίες φοβούνται 
να πάρουν ένα ρίσκο που δεν θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν 
την επιχείρησή τους ή την επαγγελματική τους πορεία γενικότερα. 
Υπάρχει ουσιαστική έλλειψη επενδυτικής κουλτούρας σε όλα τα 
ελληνικά κοινωνικά στρώματα.

Η λύση για να τιθασεύσουμε αυτόν τον φόβο –και 
αναγνωρίζω ότι θα φανεί σαν κλισέ βγαλμένο από ταινία– είναι 
μέσα μας. Το πρώτο πράγμα που καλούμαστε να αλλάξουμε είναι 
νοοτροπία. Εξού και το γεγονός ότι Τα 4 βήματα του πλούτου δεν 
αποτελούνται από κάποιο επτασφράγιστο μυστικό που περνάει 
από στόμα σε στόμα και το ξέρουν λίγοι.

Μαζί, λοιπόν, θα δούμε πώς τα τέσσερα αυτά βήματα 
μπορούν να αποτελέσουν μια σανίδα σωτηρίας, μέσω της 
οποίας θα μπορέσουμε να αποτινάξουμε τον φόβο για το χρήμα. 
Και φυσικά πώς να το κάνουμε να δουλέψει για λογαριασμό 
μας, χωρίς να μας τρώει το άγχος. Και ειλικρινά, μόλις αυτή η 
εσωτερική αλλαγή γίνει πραγματικότητα, ο φόβος θα μεταλλαχθεί 
σε ένα πολύ δυνατό κίνητρο να αλλάξουμε προς το καλύτερο.

«Γενικά, αρκετός κόσμος έχει μάθει 
να ζει με ένα μόνιμο άγχος  
για το χρήμα».
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2.2. Τρεις ιστορίες

«Ξοδεύουμε χρήματα 
που δεν έχουμε  
για να αγοράσουμε 
πράγματα που  
δεν χρειαζόμαστε ώστε 
να εντυπωσιάσουμε 
ανθρώπους που  
δεν ξέρουμε».

 —Γουίλ Ρότζερς

Η σωστή διαχείριση των οικονομικών μας είναι κάτι που κάποια 
στιγμή όλοι πρέπει να εφαρμόσουμε. Είτε ο μισθός μας δεν είναι 
αρκετός, είτε μας φτάνει ίσα ίσα να βγάλουμε τον μήνα, είτε 
βγάζουμε ήδη αρκετά λεφτά τον μήνα ώστε να μπορούμε να 
συντηρήσουμε άνετα εμάς ή/και την οικογένειά μας. Δεν είναι 
λίγα τα παραδείγματα ανθρώπων που, ενώ έβγαζαν πολλά 
χρήματα, από τη μια στιγμή στην άλλη βρέθηκαν χωρίς δεκάρα, 
ανήμποροι να διατηρήσουν το βιοτικό τους επίπεδο.

Ας δούμε μαζί τρία –όχι και τόσο υποθετικά– παραδείγματα 
που συνάντησα στη ζωή μου. Τα παραδείγματα αυτά με ώθησαν 
να αλλάξω τον τρόπο που βλέπω την αποταμίευση και τη 
διαχείριση των οικονομικών γενικότερα.

 




