
Εξάντας Ελλήνων 

Χρήμα 



 

 

Χρήμα υπηρέτης όχι κύριος.  

 
Αντώνιος Περιπατητής 

 



 

 

Ο πλούτος θρέφει αλαζονεία. 

 
Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

Το χρήμα είναι αναγκαίο κακό. 

 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Το χρήμα είναι μέσον δεν είναι σκοπός. 

  

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Δεν χρωστάω τίποτα δεν ποθώ τίποτα είμαι 
ελεύθερος. 

Αντώνιος Περιπατητής 



 

 

To χρήμα δίδει ψεύτικους φίλους και 
αληθινούς εχθρούς. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Τους πλούσιους , πολλοί εμίσησαν , τον 
πλούτο κανείς. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Το χρήμα είναι απαραίτητο αλλά όχι 
αναγκαίο για την ευτυχία. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Το χρήμα γεννά την διαφθορά και η 
διαφθορά την αδικία. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Η περιουσία είναι για τον άνθρωπο και όχι ο 
άνθρωπος για την περιουσία. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

 

Αυτός που δεν ευχαριστιέται με τα λίγα δεν 
ευχαριστιέται και με τα πολλά. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

Αν για το χρήμα θυσιάσουμε τη Δημοκρατία 
δεν αξίζουμε ούτε Δημοκρατία ούτε 

χρήμα. 
Αντώνιος Περιπατητής  

 

 



 

Τα γηρατειά αδιαφορούν για την εξουσία ή 
τα πλούτη. Ερωτοτροπούν μόνο με το 

θάνατο και την υστεροφημία. 
 

Αντώνιος Περιπατητής  

 



 

Χρήμα το πιο επικίνδυνο ναρκωτικό εθίζει 
τον άνθρωπο και σκοτώνει τις 

διαπροσωπικές σχέσεις. 

 
Αντώνιος Περιπατητής 

  



 

Εκείνος που δανείζει εύχεται υγεία στον 
δανείζοντα, εκείνος που δανείζεται εύχεται 

αρρώστια στον δανειστή. 

 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

  Εκείνος που θεωρεί την έλλειψη χρημάτων 
ως χειρότερο κακό, κάνει λάθος, υπάρχει 
πιο αφόρητο κακό, η καταναλωτική μανία. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 

Η εμμονή στην απόκτηση χρημάτων 
αποτελεί χειρότερο εθισμό από τα 
ναρκωτικά διότι έχει μέσα του το 

ανικανοποίητο της ψυχής. 
Αντώνιος Περιπατητής 



 

Ο πόνος και ο χώρος που καταλαμβάνει ένα 
άψυχο σώμα είναι ο ίδιος για φτωχούς ή 
πλούσιους. Αυτό που διαφέρει είναι τα 

άχρηστα σάβανα και οι τάφοι. 

Αντώνιος Περιπατητής  



 
Ποια η θέση του χρήματος στην 

Ευτυχία μου;  
 

Αναρωτιούνται πολλοί.  Η απάντηση στο 
Διαχρονικό ερώτημα αν το Χρήμα είναι ικανό 

και αναγκαίο για την Ευτυχία, είναι απλή. 
Είναι Ικανό και Αναγκαίο, Ικανό και όχι 

Αναγκαίο, όχι Ικανό και όχι Αναγκαίο. Απλά 
βρείτε που ανήκετε.  

 



Χρήμα: 

 

Ανθρώπινη επινόηση που σκοπό έχει να 
υπηρετεί τον άνθρωπο . Δημιουργήθηκε 

για να διευκολύνει της ανθρώπινες 
συναλλαγές και όχι τις διεφθαρμένες 

διαπλοκές ή φιλοδοξίες. 

Αντώνιος Περιπατητής  

  

 



 

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