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Πρόλογος

Κάπου κάπου κάθομαι και σκέφτομαι: Ποιοι παράγοντες επη-
ρέασαν περισσότερο τα συναισθήματά μου τις τελευταίες 

μέρες; Σκέψου κι εσύ το ίδιο. Ποιοι παράγοντες μπορεί να κα-
θόρισαν τα συναισθήματα που είχες τις τελευταίες μέρες; Κά-
θε φορά που κάνω στον εαυτό μου αυτή την ερώτηση, οι απα-
ντήσεις διαφέρουν. Το ίδιο πιστεύω ότι θα ισχύει και για σένα. 
Μπορεί αυτή την εβδομάδα οι περισσότερες συναισθηματι-
κές αντιδράσεις σου να ήταν, από τη μια, απέναντι στη γριά και 
απαιτητική μάνα σου και, από την άλλη, απέναντι στη νέα και 
επαναστατημένη έφηβο κόρη σου. Την προηγούμενη εβδομά-
δα μπορεί να ήταν η σχέση σου με μια συνάδελφο στη δουλειά 
και οι συγκρούσεις που είχες με τον σύντροφό σου.

Η επιστήμη της Ψυχολογίας, στην προσπάθειά της να εξη-
γήσει την ανθρώπινη συμπεριφορά, έχει μελετήσει ως τώρα:

• Τον εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα
• Την κληρονομικότητα
• Την παιδική ηλικία
• Την επίδραση του περιβάλλοντος
• Τα οικογενειακά συστήματα
• Τις σχέσεις των δύο φύλων
• Την επικοινωνία
• Το ασυνείδητο
• Την αντίληψη
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14 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΝΤΕΡΗΣ

• Τη νοημοσύνη
• Τη μάθηση

Για καθέναν από αυτούς τους παράγοντες έχουν γραφτεί 
εκατοντάδες χιλιάδες άρθρα και βιβλία. Και δεν είναι μόνον 
αυτοί. Υπάρχουν πολλοί άλλοι τομείς για τους οποίους έχουν 
γραφτεί άρθρα και βιβλία. Εκείνο που με εντυπωσιάζει είναι 
ότι ελάχιστοι ψυχολόγοι έχουν ασχοληθεί με το πώς επιδρά 
στον ψυχισμό και στη συμπεριφορά ενός ανθρώπου η οικο-
νομική κατάστασή του.

Πριν από λίγο σου ζητήθηκε να σκεφτείς ποιοι παράγοντες 
επηρέασαν τα συναισθήματά σου τις τελευταίες μέρες. Τώρα 
θα σου θέσω ένα άλλο ερώτημα: Όποια και να είναι η συναι-
σθηματική σου διάθεση αυτή τη στιγμή, θα ένιωθες ακριβώς το 
ίδιο, αν γνώριζες ότι έχεις στην τράπεζα 100.000 ευρώ; Για να 
μη σε επηρεάζει ένας τέτοιος παράγοντας, θα πει ότι αυτές τις 
μέρες περνάς κάτι πολύ σοβαρό, όπως ένα θέμα υγείας ή μια 
μεγάλη απώλεια. Εκτός κι αν έχω πέσει στην περίπτωση που 
διαθέτεις εκατομμύρια και για σένα τα 100.000 ευρώ είναι… 
ψίχουλα. Αν και πολύ αμφιβάλλω ότι σε μια τέτοια περίπτω-
ση θα… καταδεχόσουν να διαβάσεις ένα βιβλίο σαν κι αυτό.

Μπορεί οι συναισθηματικές αντιδράσεις μας να προκαλού-
νται από πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες, όμως η επί-
δραση που έχει ο οικονομικός τα τελευταία χρόνια στη χώρα 
μας διεκδικεί ένα σημαντικό ποσοστό από την πίτα των συ-
ναισθημάτων μας.

Μέσα από την επαγγελματική εμπειρία μου έχω πειστεί ότι 
ένας ψυχολόγος που δεν έχει μια γενική εικόνα για την οικο-
νομική κατάσταση του επισκέπτη του στην ουσία αγνοεί έναν 
από τους πιο βασικούς παράγοντες που καθορίζουν τη συ-
μπεριφορά του. Δεν εννοώ να έχει μια λεπτομερή εικόνα των 
οικονομικών του επισκέπτη του, αλλά να γνωρίζει τα βασικά.
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Αυτοί ήταν οι λόγοι που με παρακίνησαν να γράψω αυτό 
το βιβλίο. Κάτι ανάλογο είχα γράψει είκοσι χρόνια πριν.* Δυ-
στυχώς, η οικονομική πραγματικότητα άλλαξε τόσο δραματι-
κά, που το βιβλίο εκείνο σήμερα θα ήταν εκτός τόπου και χρό-
νου. Όμως, ένα κομμάτι του αναφέρεται σε αρχές και σε κα-
νόνες που είναι ανεξάρτητα από κοινωνία και χρόνο. Θα ήταν, 
λοιπόν, κρίμα τα στοιχεία αυτά να χαθούν μόνο και μόνο διό-
τι το βιβλίο εκείνο έπαψε να είναι επίκαιρο. Γι’ αυτόν τον λό-
γο κρατάω ό,τι είναι χρήσιμο από εκείνη τη συγγραφική προ-
σπάθειά μου και επανέρχομαι στο θέμα με ένα βιβλίο το οποίο 
ανταποκρίνεται στη σημερινή πραγματικότητα.

* Η ψυχολογία μας με το χρήμα, εκδόσεις Καστανιώτη, 2000.
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Ενέργεια και χρόνος

Ολοι οι άνθρωποι γεννιόμαστε γυμνοί και δεν κουβαλάμε 
μαζί μας κανένα περιουσιακό στοιχείο. Το μόνο που δια-

θέτουμε είναι κάποια ενέργεια, η οποία, όταν μεγαλώσουμε, 
μας επιτρέπει να παράγουμε έργο. Όμως, προκειμένου να πα-
ράγουμε έργο, η ενέργεια αυτή από μόνη της δεν είναι αρκετή. 
Χρειάζεται ακόμα ένας πολύ σημαντικός παράγοντας: Ο χρό-
νος. Έργο παράγεται από έναν συνδυασμό γνώσης και χρό-
νου. Δηλαδή, όση ενέργεια κι αν έχεις, αν δε σκάψεις για κά-
ποιες ώρες, χαντάκι δεν ανοίγεις. Αν, πάλι, έχεις κάποιες ώρες 
στη διάθεσή σου αλλά δεν έχεις την ενέργεια να σκάψεις, πά-
λι χαντάκι δεν ανοίγεις.

Οι άνθρωποι μπορούμε μεν να εξοικονομήσουμε ενέργεια, 
δεν μπορούμε όμως να την αποταμιεύσουμε. Αν τρέχω ένα χι-
λιόμετρο τη μέρα, μπορώ μια μέρα να μην τρέξω για να ξεκου-
ραστώ (δηλαδή να εξοικονομήσω ενέργεια). Αυτό όμως δε ση-
μαίνει ότι την επόμενη μέρα θα διαθέτω ενέργεια για δύο χι-
λιόμετρα. Επίσης, δεν είναι δυνατόν για έναν μήνα να μην τρέ-
ξω καθόλου και στο τέλος του μήνα να έχω συσσώρευση ενέρ-
γειας για να τρέξω 30 χιλιόμετρα. Η ανθρώπινη ενέργεια δεν 
αποταμιεύεται.

Παράλληλα, ούτε ο χρόνος αποταμιεύεται. Δεν μπορώ να 
περικόψω δύο ώρες από το εικοσιτετράωρό μου, να τις βάλω 
σε έναν κουμπαρά και την επόμενη μέρα να διαθέτω 26 ώρες. 
Αν ήταν έτσι, θα αποταμιεύαμε όλοι μας από μία ώρα την ημέ-
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ρα και θα ζούσαμε περισσότερα χρόνια. Όπως έχεις διαπιστώ-
σει, αυτό… δεν είναι δυνατόν να γίνει.

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι τα δύο βασικά συστατικά που μας 
επιτρέπουν να παράγουμε έργο (η ενέργεια και ο χρόνος) δεν 
μπορούμε να τα αποταμιεύσουμε. Όμως, το έργο που παρά-
γουμε μπορούμε να το αποταμιεύσουμε. Για παράδειγμα, αυ-
τή τη στιγμή ξοδεύω την ενέργεια και τον χρόνο που διαθέτω 
γράφοντας ένα βιβλίο. Δεν μπορώ να αποταμιεύσω τη συγκε-
κριμένη ενέργεια και τον συγκεκριμένο χρόνο. Όμως το έργο 
που παράγω τώρα, δηλαδή το βιβλίο, θα παραμείνει. Με άλ-
λα λόγια, η ανθρώπινη ενέργεια και ο χρόνος αποταμιεύο-
νται μέσω του έργου που παράγουμε. 

Βέβαια, θα μπορούσα, αντί να γράφω, να ξοδέψω την ενέρ-
γεια και τον χρόνο μου πηγαίνοντας για μπάνιο στη θάλασσα 
ή παίζοντας. Στην περίπτωση αυτή δε θα παρήγα κάποιο συ-
γκεκριμένο έργο, το οποίο θα είχε ανταλλακτική αξία. Γι’ αυ-
τό, όταν μιλάμε για ανθρώπινη ενέργεια, χρειάζεται να κάνου-
με έναν διαχωρισμό ανάμεσα στην ανταλλάξιμη και τη μη ανταλ-
λάξιμη ενέργεια.
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Δύο μορφές ενέργειας

Η πρώτη μορφή ενέργειας είναι εκείνη που δεν παράγει κά-
τι το οποίο έχει ανταλλακτική αξία. Είναι δηλαδή μία μη 

ανταλλάξιμη ενέργεια. Για παράδειγμα, όταν διασκεδάζουμε, 
ξοδεύουμε μεν ενέργεια, αλλά δεν παράγουμε κάποιο έργο με 
σκοπό να το ανταλλάξουμε. Στις περιπτώσεις αυτές ξοδεύου-
με ενέργεια για να ξεκουραστούμε, να ψυχαγωγηθούμε και 
να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας. Είναι και αυτή η μορφή ενέρ-
γειας πολύ σημαντική.

Στο θέμα αυτό ο Stephen Covey μιλά για την εξισορρόπηση 
μεταξύ παραγωγής και ικανότητας παραγωγής. Ο μύθος του Αι-
σώπου για τη χήνα με τα χρυσά αυγά είναι η απλούστερη δια-
τύπωση αυτού του νόμου:

Ένας χωριάτης είχε μια χήνα, η οποία κάθε μέρα γεννού-
σε ένα ολόχρυσο αυγό. Καθώς ο χωριάτης συνήθισε σιγά σι-
γά να ζει στην αφθονία που του έφερναν τα χρυσά αυγά, κά-
ποια μέρα αποφάσισε να ανοίξει την κοιλιά της χήνας και να 
πάρει μονομιάς όλα τα χρυσά αυγά. Δυστυχώς γι’ αυτόν, το μό-
νο που βρήκε όταν άνοιξε την κοιλιά της χήνας ήταν εντόσθια.

Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι όσο πιο πολύ παράγεις τόσο 
πιο αποτελεσματικός είσαι. Όμως, ο μύθος δείχνει ότι η πραγ-
ματική αποτελεσματικότητα είναι συνάρτηση δύο παραγό-
ντων: Ο ένας είναι τι παράγεται (τα χρυσά αυγά) και ο άλλος η 
ικανότητα παραγωγής (η χήνα).

Αν υιοθετήσεις ένα στιλ ζωής το οποίο εστιάζει στα χρυ-
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σά αυγά και παραμελήσεις τη χήνα που τα γεννάει, σύντομα 
δε θα έχεις πια την πηγή που παράγει τα χρυσά αυγά. Από την 
άλλη, αν φροντίζεις τη χήνα (δηλαδή τον εαυτούλη σου) χω-
ρίς να στοχεύεις στα χρυσά αυγά, σύντομα δε θα είσαι σε θέ-
ση να ταΐσεις ούτε τον εαυτό σου ούτε… τη χήνα! 

Όπως βλέπουμε, λοιπόν, και η μη ανταλλάξιμη ενέργεια εί-
ναι πολύ σημαντική. Απλώς δεν έχει ανταλλακτική αξία. Δεν εί-
ναι, όπως λέμε, «εμπορεύσιμη».

Η ανταλλάξιμη ενέργεια είναι εκείνη που μας επιτρέπει να 
παράγουμε κάτι το οποίο έχει κάποια ανταλλακτική αξία. Δη-
λαδή, μπορούμε να το ανταλλάξουμε με κάτι άλλο: Γράφω ένα 
βιβλίο, το δίνω σε κάποιον εκδοτικό οίκο και παίρνω ως αντάλ-
λαγμα ένα ποσό χρημάτων.

Αυτό που παράγουμε δεν είναι απαραίτητο να έχει πάντα 
μια συγκεκριμένη υλική υπόσταση. Το βιβλίο που γράφω αυ-
τή τη στιγμή έχει υλική υπόσταση. Αποτελείται από χαρτί και 
μελάνι. Το ίδιο ισχύει και για τον πίνακα που φτιάχνει ένας ζω-
γράφος. Έχει κι αυτός μια συγκεκριμένη υλική υπόσταση.

Από την άλλη, τώρα που γράφω, υπάρχει και η κυρία Μα-
ριάνθη, η οποία καθαρίζει το γραφείο μου. Κι εκείνη παρά-
γει έργο: Καθαρίζει έναν χώρο. Το δικό της έργο δεν έχει κά-
ποια συγκεκριμένη υλική μορφή, όπως ένα γραπτό ή ένας πί-
νακας. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι δεν έχει ανταλλακτική αξία. 
Όπως ένας εκδότης μού δίνει κάποια χρήματα για να του πα-
ραχωρήσω το δικαίωμα να εκδώσει ένα βιβλίο, έτσι κι εγώ δί-
νω στην κυρία Μαριάνθη κάποια χρήματα για να μου καθαρί-
σει το γραφείο.

Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν δύο μορφές ανθρώπινης 
ενέργειας: η μη ανταλλάξιμη και η ανταλλάξιμη. Και οι δύο 
παράγουν έργο. Η βασική διαφορά τους είναι ότι η ανταλλά-
ξιμη ενέργεια παράγει έργο το οποίο έχει ανταλλακτική αξία.
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Το χρήμα

Μπορεί η ενέργεια και ο χρόνος μας να μην αποταμιεύο-
νται, όμως το έργο που παράγουμε μετατρέπεται σε χρή-

μα. Και το χρήμα αποταμιεύεται. Το χρήμα λοιπόν είναι ένας έμ-
μεσος τρόπος να αποταμιεύουμε την παραγωγική ενέργειά μας. 

Δεν είναι όμως μόνο αυτός ο ρόλος του χρήματος. Σύμφω-
να με την εγκυκλοπαίδεια Grolier, «το χρήμα δεν μπορεί να 
οριστεί ως ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, αλλά καθορίζεται 
από τις λειτουργίες τις οποίες εξυπηρετεί». Ας δούμε, για πα-
ράδειγμα, το χρήμα ως μέσο συναλλαγής και ως κριτήριο αξιο-
λόγησης. Η έκφραση «για να είναι ακριβό, θα είναι καλό» είναι 
γνώριμη σε όλους.

Το χρήμα ως μέσο συναλλαγής μάς βοηθά να αποταμιεύσου-
με την παραγωγική ενέργειά μας και στη συνέχεια να την ανταλ-
λάσσουμε με τα αγαθά που χρειαζόμαστε. Στα παλιά χρόνια 
η ανταλλαγή των προϊόντων ήταν άμεση. Σου έδινα λάδι, μου 
έδινες αλεύρι. Από ένα σημείο και μετά η μέθοδος της άμεσης 
ανταλλαγής αποδείχτηκε πρακτικά δύσκαμπτη και ανέφικτη. 
Έτσι, δημιουργήθηκε το χρήμα, το οποίο διευκόλυνε ώστε οι 
ανταλλαγές να γίνουν πιο ευέλικτες. Γι’ αυτό, άλλωστε, από τό-
τε που δημιουργήθηκε, δεν καταργήθηκε. Διότι η καθιέρωσή 
του αποδείχτηκε χρήσιμη για την κοινωνία.

Για να καταλάβουμε τη λειτουργία του χρήματος ως κριτή-
ριο αξιολόγησης, θα δώσω ένα παράδειγμα: Θέλουμε να συ-
γκρίνουμε την αξία ενός ποδηλάτου και μιας πολυθρόνας. Αν 
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το ποδήλατο κάνει 80 και η πολυθρόνα 90, ξέρουμε αμέσως 
ότι η πολυθρόνα έχει μεγαλύτερη χρηματική αξία. Από αυτή 
λοιπόν τη σκοπιά, το χρήμα γίνεται ένα κοινό κριτήριο που μας 
επιτρέπει να αξιολογούμε και να συγκρίνουμε πράγματα που 
είναι ανόμοια μεταξύ τους.

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το χρήμα έχει και μια τρίτη 
ιδιότητα: Είναι μέσο συσσώρευσης πλούτου. Όμως, την ιδιότητα 
αυτή δεν την έχει αποκλειστικά και μόνο το χρήμα. Την έχουν 
κι άλλα αντικείμενα, όπως τα οικόπεδα και γενικά η ακίνητη πε-
ριουσία, οι πολύτιμοι λίθοι, τα ακριβά έργα τέχνης και ο χρυσός.

Ως τώρα είδαμε ότι το χρήμα είναι:
• Τρόπος να αποταμιεύουμε την παραγωγική ενέργειά μας
• Μέσο συναλλαγής
Όλες αυτές οι λειτουργίες έχουν να κάνουν με την οικο-

νομική διάσταση του χρήματος. Άλλο όμως τι είναι το χρήμα 
και άλλο τι αντιλαμβανόμαστε εμείς ότι είναι. Στο θέμα αυτό 
οι πρώτες επαφές που είχαμε με το χρήμα παίζουν σημαντικό 
ρόλο γιατί επηρεάζουν την υποκειμενική αντίληψή μας. Προ-
τού πάμε όμως παρακάτω, ας συνοψίσουμε τα σημαντικά που 
έχουμε πει μέχρι τώρα.

Περίληψη 1
• Η ενέργεια και ο χρόνος δεν είναι αποταμιεύσιμα. Απο-

ταμιεύονται μέσω του έργου που παράγουμε.
• Η ανθρώπινη ενέργεια είναι δύο ειδών: Ανταλλάξιμη 

και μη ανταλλάξιμη. Η ανταλλάξιμη είναι η παραγωγι-
κή ενέργειά μας.

• Το χρήμα είναι ένας τρόπος να αποταμιεύουμε την πα-
ραγωγική ενέργειά μας.
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Το χρήμα όταν ήμασταν παιδιά

Από τότε που ήμασταν παιδιά έχουμε μια εικόνα για την 
οικογένειά μας. Δεν έχει σημασία αν η εικόνα αυτή είναι 

ακριβής ή όχι. Όλα τα παιδιά έχουν μια υποκειμενική εικόνα 
για την οικογένειά τους. Μέρος αυτής της εικόνας είναι και η 
οικονομική κατάσταση της οικογένειας. Το παιδί διαμορφώνει 
τις πρώτες εντυπώσεις του για το χρήμα μέσα από τον τρόπο 
που αντιλαμβάνονται και χειρίζονται το χρήμα οι γονείς του.

Επίσης, η αντίληψη του παιδιού για το χρήμα επηρεάζεται 
και από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν οι γονείς το 
χρήμα στη σχέση τους μαζί του. Οι περισσότεροι γονείς δε δί-
νουν ιδιαίτερη σημασία στην ψυχολογική επίδραση που έχει 
το χρήμα πάνω στο παιδί. Το αποτέλεσμα είναι να κάνουν λά-
θη που έχουν μακροχρόνιο αντίκτυπο στο παιδί. Ας δούμε τα 
πιο συνηθισμένα:

1. Θεωρούν το χρήμα τεκμήριο προσωπικής αξίας. Ακούει 
δηλαδή τους γονείς του να εκφράζουν θαυμασμό για 
τους ανθρώπους που έχουν λεφτά, ενώ ταυτόχρονα 
τους ακούει να υποτιμούν εκείνους που δεν έχουν. Μια 
τέτοια διαπαιδαγώγηση οδηγεί το παιδί να υπερεκτιμά 
τη σημασία του χρήματος.

2. Δε διδάσκουν απολύτως τίποτα στο παιδί για το χρήμα 
και πώς να το χειρίζεται. Έτσι, όταν το παιδί χρειαστεί κά-
ποια μέρα να χειριστεί χρήματα, νιώθει άγνοια και του 
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δημιουργείται άγχος. Θα έχεις γνωρίσει, υποθέτω, αν-
θρώπους που, όταν είναι να ασχοληθούν με τα οικονο-
μικά τους, παθαίνουν άγχος και στρουθοκαμηλίζουν. Δε 
χρειάζεται πολλή φιλοσοφία για να καταλάβουμε από 
πού τους δημιουργήθηκε αυτή η οικονομική φοβία.

3. Χρησιμοποιούν το χρήμα ως υποκατάστατο της αγά-
πης τους προς το παιδί. Επειδή δε δημιουργούν χρόνο 
για να ασχοληθούν μαζί του, προσπαθούν να αντισταθ-
μίσουν την περιορισμένη διαθεσιμότητά τους με ακρι-
βά δώρα και παιχνίδια. Το παιδί, όμως, νιώθει μια στέ-
ρηση αγάπης και στοργής, που είναι αδύνατον να κα-
λυφθεί με υλικά αγαθά. Άσε που, παρ’ όλες τις οικονο-
μικές παροχές, το παιδί αισθάνεται μια γενική δυσαρέ-
σκεια προς τους γονείς του. Ένα τέτοιο μοτίβο θα μπο-
ρούσε να οδηγήσει στη διαμόρφωση ενός ενήλικα ο 
οποίος, μέσα από το χρήμα, προσπαθεί να βρει αγάπη.

4. Στερούν συνεχώς τα χρήματα από το παιδί ώστε «να 
φτιάξει χαρακτήρα» και να μη γίνει «παραδόπιστο». Δυ-
στυχώς, το είδος του χαρακτήρα που δημιουργεί μια τέ-
τοια μέθοδος είναι ένα αρκετά στερημένο και μίζερο ή 
πολύ σπάταλο άτομο.

5. Είναι απρόβλεπτοι στις οικονομικές προσφορές τους 
στο παιδί: Άλλες φορές τού στερούν χωρίς λόγο πράγ-
ματα (π.χ. δεν του παίρνουν δώρο στα γενέθλιά του) 
και άλλες φορές το κατακλύζουν με αγαθά (ρούχα, δώ-
ρα, χαρτζιλίκι) που το παιδί δεν καταλαβαίνει για ποιον 
λόγο τού τα προσφέρουν τη δεδομένη στιγμή. Ένα τέ-
τοιο οικονομικό στιλ διαπαιδαγώγησης κάνει το παι-
δί να βιώνει το χρήμα μέσα σε ένα κλίμα ανασφάλειας.

6. Παραφορτώνουν το παιδί με τα οικονομικά προβλήμα-
τά τους γιατί έτσι πιστεύουν ότι θα «ωριμάσει». Ταυτό-
χρονα παραλείπουν να το διαβεβαιώσουν ότι, κάποια 
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στιγμή, τα προβλήματα αυτά θα ξεπεραστούν. Έτσι, το 
παιδί μεγαλώνει μέσα σε ένα κλίμα οικονομικού θρί-
λερ. Όταν ήμουν στην τρίτη γυμνασίου, είχα έναν συμ-
μαθητή, ο πατέρας του οποίου είχε αυτή τη συνήθεια. 
Του μιλούσε για τους κινδύνους χωρίς να του λέει ότι 
αντιμετωπίζονται. Το αποτέλεσμα: Είχε έλκος στομάχου 
από τα δεκαπέντε και στα δεκαοκτώ άρχισαν να ασπρί-
ζουν τα μαλλιά του! 

Πάμε τώρα και σε ένα λάθος που συμβαίνει συχνά όταν το 
παιδί μπαίνει στην εφηβεία. Χρησιμοποιούν το χρήμα σαν μέ-
σο ελέγχου του εφήβου: 

Ο Χαρίλαος από τότε που ο γιος του ο Σπύρος ήταν έξι χρο-
νών τον είχε… τρελάνει στη σφαλιάρα. Πίστευε πως με αυτόν 
τον τρόπο θα του βάλει… μυαλό. Η μέθοδος είναι χαζή, ιδιαί-
τερα αν ο γονιός έχει τη συνήθεια να χτυπάει το παιδί του στο 
κεφάλι. Εκεί, όχι δεν του βάζει, αλλά μπορεί και να του… βγά-
λει μυαλό.

Από τότε που ο Σπύρος έγινε δώδεκα χρονών, φάνηκε ότι 
θα γίνει ντερέκι. Έτσι, ο Χαρίλαος σταμάτησε να τον χτυπάει. 
Μέχρι τα δεκαέξι του ο Σπύρος ήταν υπάκουος. Στα δεκαέξι τα 
έφτιαξε με μια κοπέλα, την οποία ο Χαρίλαος δεν ήθελε επει-
δή… δε χώνευε τη μάνα της. (Ποιος ξέρει γιατί…) Έλα όμως 
που ο Σπύρος είχε γίνει 1,95 με μεγάλες πλάτες. 

Το μοτίβο αυτό εκδηλώνεται στην εφηβεία, όπου το παιδί 
αμφισβητεί την εξουσία του γονιού: Πού βάσιζε μέχρι πριν από 
τέσσερα χρόνια την εξουσία του ο Χαρίλαος; Στη σφαλιάρα. 
Με τη σφαλιάρα (δηλαδή τη διαφορά σωματικής δύναμης) είχε 
τον έλεγχο πάνω στον γιο του. Άντε τώρα ρίξε σφαλιάρα στον 
Σπύρο. Δεν είσαι χαζός. Προσπαθείς, λοιπόν, να διατηρήσεις 
τον έλεγχο μέσα από το χρήμα: «Δε θα σου δίνω τα λεφτά μου 
για να βγαίνεις με την κόρη αυτής της καριόλας!» Έτσι, όμως, 
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ο Σπύρος καταλήγει να αντιλαμβάνεται το χρήμα ως δύναμη 
και ως μέσο εκβιασμού.

Αν ξοδέψουμε λίγη ώρα να θυμηθούμε πώς αντιλαμβα-
νόμασταν το χρήμα όταν ήμασταν παιδιά, καθώς και πώς το 
βλέπαμε στην εφηβεία, ίσως καταλάβουμε μερικά σημαντικά 
πράγματα όσον αφορά την τρέχουσα αντίληψή μας για αυτό. 

Περισσότερα πάνω στα θέματα αυτά θα πούμε αργότερα, 
όταν θα μιλήσουμε για την ψυχολογική σχέση μας με το χρήμα.
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Οι δύο όψεις του… νομίσματος

Οσα είπαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο δε σημαίνουν απα-
ραίτητα ότι, όταν ενηλικιωνόμαστε, εξακολουθούμε να δια-

τηρούμε τις ίδιες εντυπώσεις για το χρήμα όπως εκείνες που 
είχαμε όταν ήμασταν παιδιά. Στη διάρκεια της εφηβείας μάς 
διακατέχει μια διάθεση αμφισβήτησης των γονιών μας. Όσο 
πιθανό, λοιπόν, είναι να έχουμε υιοθετήσει τους οικονομικούς 
χειρισμούς των γονιών μας, άλλο τόσο είναι πιθανό να αποδο-
κιμάζουμε καθετί που μας θυμίζει εκείνους τους χειρισμούς.

Για παράδειγμα, ένα νέο ζευγάρι ετοιμάζεται να αγοράσει 
ένα διαμέρισμα. Η κοπέλα έχει μεγαλώσει σε μια φτωχή αλ-
λά νοικοκυρεμένη οικογένεια. Έχει μάθει να είναι συντηρητι-
κή στα έξοδά της και πάντα φροντίζει να έχει κάτι στην άκρη 
για μια δύσκολη στιγμή. Ο άνδρας της έχει μεγαλώσει σε μια 
εύπορη οικογένεια, αλλά οι γονείς του ήταν αρκετά τσιγκού-
νηδες, με αποτέλεσμα, ως ενήλικας να έχει μία απέχθεια προς 
την οικονομική εγκράτεια. 

Η σύζυγος θέλει να πάρουν ένα μικρό διαμέρισμα, ώστε να 
μην επωμιστούν το βάρος ενός μεγάλου δανείου. Στον σύζυ-
γο η νοοτροπία αυτή θυμίζει την, κατά τη γνώμη του, αδικαιο-
λόγητη κακομοιριά των γονιών του. 

Όπως καταλαβαίνεις, η διαφωνία τους απορρέει από τη διαφο-
ρετική αντίληψη που έχει καθένας τους για το χρήμα, έτσι όπως 
αυτή επηρεάζεται από τον τρόπο που βίωσαν το χρήμα μέσα 
στην πατρική οικογένεια. Όμως η επίδραση αυτή λειτουργεί δια-
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Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΝΤΕΡΗΣ είναι διδάκτωρ 
Συμβουλευτικής Ψυχολογίας του 

Πανεπιστημίου Ball State της Ιντιάνα. Έκανε 
σπουδές στο Λονδίνο στην Αεροναυπηγική. 
Σπούδασε Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο του 
Μέριλαντ. Όλα τα χρόνια των σπουδών του 
δίδασκε παράλληλα καράτε. Ως ψυχολόγος 

έγινε γνωστός στο ελληνικό κοινό το 1977 από 
τη ραδιοφωνική εκπομπή ÇΓνώρισε τον εαυτό 
σουÈ. Το 1978 αναχώρησε για τις ΗΠΑ, όπου 
ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές και 
το διδακτορικό του στο Πανεπιστήμιο Ball 
State το 1982. Από τότε μέχρι σήμερα έχει 

κάνει πολλές ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές 
εκπομπές στην Ελλάδα και την Κύπρο. Έχει 
δώσει εκατοντάδες σεμινάρια και διαλέξεις 
σε όλη την Ελλάδα. Από το τέλος του 2016 
ζει και εργάζεται στη Χαλκίδα, κάνοντας 

ατομικές συνεδρίες, οργανώνοντας ομάδες 
αυτοβελτίωσης και παραδίδοντας εκπαιδευτικά 

σεμινάρια. Παίζει κιθάρα και PlayStationÉ  
Του αρέσει να υπερηφανεύεται πως είναι  
ο πρώτος που δίδαξε καράτε στο Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Από τις Εκδόσεις 

ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν επίσης τα βιβλία του 
ΧΑΡΑ, Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ,  

ΑΛΛΑ ΘΕΛΩ & ΑΛΛΑ ΚΑΝΩ,  
ΜΗΝΥΜΑ ΕΣΤΑΛΗ. ΟΜΩΣ ΕΛΗΦΘΗ;,  

19+1 ΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΙΘΕΙΣ, 
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΤΡΕΣ;, 

ΟΤΑΝ Η ΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ 

και ΕΑΥΤΕ ΜΟΥ, ΣΤΑΜΑΤΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΩ!

Διεύθυνση επικοινωνίας: pinteris@hotmail.com

Ψυχολογικά προβλήματα έχουμε όλοι. Έχεις όμως αναλογιστεί ποτέ 
πόσα από αυτά τα ÇψυχολογικάÈ προβλήματα έχουν σχέση με την 
οικονομική σου κατάσταση; Πόσο η καθημερινή συναισθηματική σου 
διάθεση επηρεάζεται από:
– την οικονομική σου ρευστότητα;
– τον χρόνο που ξοδεύεις για τη δουλειά σου;
– την ενέργεια που καταναλώνεις για να βγάλεις λεφτά;
– τη σταθερότητα του εισοδήματός σου;
Τι είσαι; Αφεντικό ή σκλάβος του χρήματος;

Το χρήμα έχει το νόημα που εμείς του δίνουμε.
Μπορεί να σημαίνει ασφάλεια, αγάπη, αυτοεκτίμηση, δράση, δύναμη, 
ελευθερία και ό,τι άλλο συμβολίζει στην αντίληψη του καθενός.

Ο τρόπος που χειριζόμαστε το χρήμα επηρεάζει, ανάμεσα σε άλλα, 
και την ψυχική μας υγεία. Πώς χειρίζεσαι το χρήμα;
– Είσαι καταναλωτικός; Έχεις καταναλωτική νοημοσύνη;
– Είσαι σκεπτικιστής και διαρκώς ανήσυχος για το μέλλον;
– Είσαι ενθουσιώδης, με αποτέλεσμα Çνα μη γνωρίζει η δεξιά σου  
τι ποιεί η αριστερά σουÈ;
– Είσαι υποτονικός και αλλεργικός στους αριθμούς;
Όλες αυτές οι συνήθειες επηρεάζουν την καθημερινή μας διάθεση.

Αυτά και πολλά άλλα θέματα που έχουν σχέση με το χρήμα 
πραγματεύεται αυτό το βιβλίο, το οποίο, γραμμένο από τον Γιώργο 
Πιντέρη, όπως πάντα με χιούμορ, σε βοηθά, με τα αναλυτικά 
ερωτηματολόγια που περιλαμβάνει, να συνειδητοποιήσεις ποια είναι 
η συναισθηματική σχέση σου με το χρήμα.

Δεν είναι ανάγκη να είσαι πλούσιος 
για να έχεις πλούσια ποιότητα ζωής.
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