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Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε!

aφιeρωμα



Η θεματολογία του συγκεκριμένου τεύχους είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής συνεργασίας 
του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και της Α.Ε.Γ.Α. Ευρωπαϊκή Πίστη.

Το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού ιδρύθηκε το 2016 
από τον Καθηγητή Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς Νικόλαο Φίλιππα 

και αποτελεί την πρώτη αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία στην Ελλάδα 
που στοχεύει στη διάδοση της χρηματοοικονομικής γνώσης και στην καταπολέμηση 

του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη και το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού συμμετέχουν 
μέσω του συγκεκριμένου τεύχους στη διεθνή εκστρατεία Χρηματοοικονομικής ευαισθητοποίησης 

Global Money Week 2022, η οποία διοργανώνεται για 10η συνεχή χρονιά 
και συμμετέχουν περισσότερες από 150 χώρες από ολόκληρο τον κόσμο.

ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΎ 
Θεμιστοκλέους 65 - Άλιμος Αττικής - Τ.Κ. 174 55

6944 286 743 - info@gfli.gr 

Βρείτε το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού στα social media
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Αγαπητοί Ασφαλισμένοι,

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, εδώ και 45 χρόνια, αναπτύσσεται υπεύθυνα, με 
σεβασμό στην ελληνική κοινωνία και στον άνθρωπο. Όλες οι παραγω-
γικές προκλήσεις και επιτυχίες που έχουν ήδη κατακτηθεί εδράζονται 
πάνω στην αναλλοίωτη Αρχή να είμαστε δίπλα στον (συν)άνθρωπο 
με ευγένεια, ταχύτητα, προθυμία και χαμόγελο! Αυτή η Αρχή μάς έχει 
ωθήσει να λειτουργούμε ως Ύπεύθυνος Εταιρικός Πολίτης υιοθετώ-
ντας την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία βασίζεται στην παρα-
δοχή ότι η ανάπτυξη πρέπει να ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες 
χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ευημερία των επόμενων γενεών. 
Τα προηγούμενα χρόνια, δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία 
και αποκατάσταση του περιβάλλοντος με την καμπάνια #SkepsouAllios 
και εστιάσαμε στη νέα γενιά, επιβραβεύοντας την Αριστεία και τη 
συστηματική προσπάθεια της διά βίου μάθησης με ενέργειες όπως η 
χορήγηση υποτροφιών στο ΕΚΠΑ. 
Το 2022, ενώνουμε τις δυνάμεις μας με το Ινστιτούτο Χρηματοοι-
κονομικού Αλφαβητισμού, με στόχο τη διάδοση της χρηματοοικο-
νομικής γνώσης και την καταπολέμηση του χρηματοοικονομικού 
αναλφαβητισμού. 
Το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, μέσω των πρωτο-
βουλιών του, απευθύνεται σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, δίνοντας 
ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά και στους εφήβους, και στοχεύει στη 
δημιουργία μιας νέας γενιάς ενημερωμένων και χρηματοοικονομικά 
υπεύθυνων πολιτών, οι οποίοι θα μπορούν σε κάθε φάση της ζωής 
τους να λαμβάνουν τις βέλτιστες αποφάσεις για την αποτελεσματική δι-
αχείριση των χρημάτων τους και την εξασφάλιση της οικογένειάς τους. 
Η συνεργασία μας με το Ινστιτούτο περιλαμβάνει ποικίλες δράσεις, 
που στοχεύουν στην ανάδειξη της αξίας της αποταμίευσης και της 
ασφάλισης, ενώ σήμερα έρχεστε σε επαφή με την πρώτη από αυτές, 
που αφορά σε μια ειδική έκδοση του ViSION, αφιερωμένη στον Χρη-
ματοοικονομικό Αλφαβητισμό. 
Όλες οι ενέργειες έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται σε συνεργασία 
με τον Δρα Νικόλαο Φίλιππα, Καθηγητή Χρηματοοικονομικής του 
Πανεπιστημίου Πειραιά, Ιδρυτή και Πρόεδρο του Ινστιτούτου Χρηματο-
οικονομικού Αλφαβητισμού. 
Η συγκεκριμένη στρατηγική συνεργασία είμαστε βέβαιοι ότι θα 
βοηθήσει στη διάδοση της χρηματοοικονομικής γνώσης, ενώ αξίζει να 
σημειωθεί ότι η παρούσα –καινοτόμα σε παγκόσμιο επίπεδο– ειδική 
έκδοση του ViSION θα καταχωρηθεί στις επίσημες δράσεις του ΟΟΣΑ, 
του οποίου μέλος είναι το Ινστιτούτο. 
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι σε ειδική εκδήλωση με θέμα τον 
Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό, ο κ. Ιωάννης Στουρνάρας, Διοικητής 
της Τρ. της Ελλάδος, ανέδειξε τον κομβικό ρόλο που θα διαδραματίσει 
για τους πολίτες και συγκεκριμένα στον μετριασμό του κινδύνου και 
των επιπτώσεων μελλοντικών οικονομικών κρίσεων, χρησιμοποιώντας 
έννοιες όπως «επιθυμίες, επιλογές, αποταμίευση για μελλοντικές 
χρήσεις, συνταξιοδοτική ευημερία, διαφοροποίηση κινδύνου». Έννοιες 
οι οποίες περιγράφονται και αναλύονται με γλαφυρό ύφος σε αυτήν 
την ειδική έκδοση του ViSION.

Καλή ανάγνωση!

#ΜένουμεΑσφαλείς

Γιώργος Γκοτζαγεώργης 
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14
θεμα

Η αναβαλλόμενη ευχαρίστηση

16
θεμα
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Τα στάδια της χρηματοοικονομικής μας ζωής

περιεχομενα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: 
Theasis Expo IKE, Μοισιόδακος 19, Αθήνα, ΤΚ 115 24, info@theassisexpo.gr

*  Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά 
παράφραση ή διασκευή απόδοσης του περιεχομένου του ενημερωτικού τεύχους με 
οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογραφήσεως ή άλλο, χωρίς 
προηγούμενη γραπτή άδεια, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

Το ενημερωτικό τεύχος ViSION διατίθεται για ενημέρωση 
και διανέμεται Δωρεάν, έντυπα και ηλεκτρονικά.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΕΎΧΟΣ 
ΤΗΣ ΑΕΓΑ ΕΎΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΎ

θεμα

Δ ισεκατομμύρια πολίτες σε όλο τον κόσμο είναι 
ανέτοιμοι να διαχειριστούν τις ραγδαίες εξελίξεις 
ενός ασταθούς, πολύπλοκου και διαρκώς 

μεταβαλλόμενου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος. 
Αναδεικνύεται, λοιπόν, η σημαντικότητα του 
χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, ο οποίος σύμφωνα 
με τον ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης) είναι: 
«Ο συνδυασμός συνειδητότητας, γνώσης, δεξιοτήτων, 
στάσεων και συμπεριφορών, στοιχεία τα οποία είναι 
απαραίτητα για τη λήψη σωστών χρηματοοικονομικών 
αποφάσεων, με απώτερο στόχο την επίτευξη της ατομικής 
χρηματοοικονομικής ευημερίας» (OECD-Atkinson and 
Messy, 2012). 
Τα αποτελέσματα της μοναδικής παγκόσμιας μελέτης 
για τον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό αποκαλύπτουν 

πως δύο στους τρεις πολίτες σε παγκόσμιο επίπεδο 
χαρακτηρίζονται ως χρηματοοικονομικά αναλφάβητοι, 
καθώς αδυνατούν να απαντήσουν σωστά σε απλές 
ερωτήσεις ανατοκισμού, πληθωρισμού, αριθμητισμού και 
διασποράς του κινδύνου. 
Η μελέτη διεξήχθη κατά το 2014 από τη Standard & 
Poor’s σε 150.000 πολίτες από 140 διαφορετικές χώρες, 
οι οποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε απλές ερωτήσεις 
χρηματοοικονομικής γνώσης μέσω συνεντεύξεων. 
Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, ένας στους δύο Έλληνες 
πολίτες χαρακτηρίζεται ως χρηματοοικονομικά 
αναλφάβητος.
Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζεται το ποσοστό 
των χρηματοοικονομικά εγγράμματων πολιτών ανά 
χώρα, αποτυπώνοντας ουσιαστικά τον παγκόσμιο χάρτη 
χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ

Μια απαραίτητη δεξιότητα
των πολιτών για τον 21ο αιώνα

Πηγή: Standard & Poor’s Ratings Services Global Financial Literacy Survey (2015)



5

Δημιουργήστε διαφορετικές εισοδηματικές πηγές.

Απαλλαχθείτε από πιθανά χρέη αποφεύγοντας παράλληλα την ανάληψη νέων χρεών.

Αποταμιεύστε συστηματικά και δημιουργήστε ένα κεφάλαιο έκτακτης ανάγκης.

Ξεκινήστε να επενδύετε ακολουθώντας την επιτυχημένη στρατηγική της διεθνικής 
και διαχρονικής διασποράς του κινδύνου.

Φροντίστε ώστε το εισόδημα που προέρχεται από τις επενδύσεις σας να είναι μεγαλύτερο 
από το εισόδημα που λαμβάνετε από την εργασία σας ή τη σύνταξή σας αν είναι εφικτό.

Τα βήματα που οδηγούν στην προσωπική μας 
χρηματοοικονομική ανεξαρτησία και ελευθερία

Αυξημένη πιθανότητα φτώχειας, 
χρηματοοικονομικού αλλά και κοινωνικού αποκλεισμού

Αυξημένος κίνδυνος 
υπερχρέωσης και χρεοκοπίας

Περιορισμένη ή μηδενική αποταμίευση για την κάλυψη 
έκτακτων γεγονότων ή μακροπρόθεσμων αναγκών

Απώλεια εισοδήματος και πλούτου 
εξαιτίας εσφαλμένων 

επενδυτικών αποφάσεων

Αδυναμία αποτελεσματικής διαχείρισης ατομικού και 
οικογενειακού πλούτου, συμπεριφορικά σφάλματα και 
αναποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας

Έλλειψη εμπιστοσύνης, 
αυτοπεποίθησης 

και ελέγχου της ζωής

Χρηματοοικονομικό άγχος

Οι επιπτώσεις της χρηματοοικονομικής γνώσης 
και της χρηματοοικονομικής άγνοιας στην προσωπική μας ζωή

Αποτελεσματικότερη διαχείριση εισοδημάτων 
και χρηματοοικονομική ευημερία

Συνετή διαχείριση χρεών και 
υπεύθυνη αποπληρωμή τους

Συστηματική αποταμίευση και εφαρμογή των αρχών 
του χρηματοοικονομικού προγραμματισμού

Αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου μας 
με βάση τις αρχές της διαχρονικής και διεθνικής 

διαφοροποίησης του κινδύνου

Επιλογή κατάλληλων και προσωποποιημένων
επενδυτικών προϊόντων και σωστού 

προγραμματισμού για το μέλλον

Αντίληψη του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος 
και συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας 

των μεταρρυθμίσεων και της προσαρμογής σε αυτές

Χρηματοοικονομική ηρεμία

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΝΏΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΓΝΟΙΑ

ΒΗΜΑ
1ο

ΒΗΜΑ
2ο

ΒΗΜΑ
3ο

ΒΗΜΑ
4ο

ΒΗΜΑ
5ο
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θεμα

Ο ΚΎΚΛΟΣ ΤΟΎ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Κερδίζω
Το εισόδημα για τους 
περισσότερους ανθρώπους 
καθορίζεται από τις απολαβές 
του επαγγέλματος με βάση 
την απόδοσή τους, την αγορά 
εργασίας και το θεσμικό 

πλαίσιο, το οποίο διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα.
Οι άνθρωποι μπορούν να αυξήσουν το εισόδημά τους, 
να ανέλθουν στην ιεραρχία μιας επιχείρησης και να 
διεκδικήσουν καλύτερες αμοιβές, διευρύνοντας τις 
γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Το εισόδημα μπορεί 
επίσης να προκύψει από μια επιχειρηματική δραστηριότητα 
ενός ατόμου.
Εισόδημα μπορεί να αποκτηθεί και μέσω κάποιας 
κληρονομιάς, από προσωπικές αποταμιεύσεις αλλά και από 
αποδοτικές επενδύσεις, όπως οικόπεδα, σπίτια, μετοχές, 
αμοιβαία κεφάλαια κ.ά.

Καταναλώνω
Τα άτομα καταναλώνουν 
αγαθά και υπηρεσίες 
ικανοποιώντας ανάγκες και 
επιθυμίες. Επειδή συνήθως το διαθέσιμο εισόδημα είναι 
περιορισμένο, η πλειονότητα των ανθρώπων δεν είναι σε 
θέση να αγοράσουν όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες που 
επιθυμούν. Έτσι, πρέπει να επιλέξουν ποια από αυτά θα 
αγοράσουν και ποια θα «απορρίψουν».
Οι άνθρωποι μπορούν να βελτιώσουν τη χρηματο- 
οικονομική τους ευημερία, αυξάνοντας τις γνώσεις τους 
έτσι ώστε να λαμβάνουν τις κατάλληλες αποφάσεις, 
λειτουργώντας ως έξυπνοι καταναλωτές: προϋποθέτει 
βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο χρηματοοικονομικό 
σχεδιασμό, συλλογή πληροφοριών, ανάλυση και διάκριση 
αναγκών και επιθυμιών και κατάρτιση του κατάλληλου 
προϋπολογισμού.
Οδηγός για τη δημιουργία υγιών καταναλωτικών 
προτύπων θα μπορούσε να είναι η θεωρία ιεράρχησης 
των αναγκών του Maslow.

Αποταμιεύω
Ως αποταμίευση 
χαρακτηρίζεται εκείνο το 
τμήμα του διαθέσιμου 
εισοδήματος που δεν 
καταναλώνουμε σήμερα, 
αλλά το κρατάμε για το μέλλον.
Οι άνθρωποι πρέπει να αποταμιεύουν για την ασφάλειά 
τους, για την αντιμετώπιση αναπάντεχων γεγονότων που 
ενδέχεται να συμβούν στο μέλλον και για να είναι σε 
θέση να εκμεταλλευτούν πιθανές επενδυτικές και άλλες 
ευκαιρίες.
Το εισόδημα, οι στόχοι μας, η διάρκεια αποταμίευσης 
στην πορεία της ζωής μας, το ύψος των επιτοκίων και του 
πληθωρισμού, η οικονομική και πολιτική σταθερότητα 
και συμπεριφορικοί παράγοντες, όπως ο αυτοέλεγχος, 
η πειθαρχία, η υπευθυνότητα και ο σεβασμός προς 
τον εαυτό μας και τα παιδιά μας, αποτελούν μερικούς 
από τους παράγοντες που επηρεάζουν το επίπεδο των 
αποταμιεύσεών μας.
Εκτιμάται πως το «άριστο» επίπεδο αποταμίευσης 
κυμαίνεται μεταξύ 10-15% του εισοδήματός μας.

Ασφαλίζομαι
Οι άνθρωποι έχουν πλέον επιλογές για να προστατευθούν 
από ενδεχόμενους κινδύνους διαφόρων μορφών, οι 
οποίοι μπορούν να επιφέρουν χρηματοοικονομικές και 
ψυχολογικές συνέπειες στους ίδιους και στην οικογένειά 
τους.
Απώλεια εισοδήματος λόγω ασθένειας ή ατυχήματος, 
απώλεια ή φθορά 
περιουσιακών στοιχείων 
που προκύπτουν από 
πιθανή κλοπή, σεισμό 
ή φωτιά, αλλά και 
γενικότερα θέματα 
υγείας και ζωής, 
είναι γεγονότα που 

Οι 7 Πυλώνες του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού

1

2

3

4
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μπορεί να συμβούν σε οποιονδήποτε. Πρέπει, λοιπόν, 
όλοι να κατανοήσουν την αναγκαιότητα της ασφάλισης 
και της προστασίας της ζωής και της περιουσίας, καθώς 
και το γεγονός ότι αν επιλέγουν να μην ασφαλίζονται, 
αποδέχονται αυτόν τον κίνδυνο και επωμίζονται τις 
συνέπειές του.
Η ασφάλιση είναι μια πράξη συνειδητότητας και ευθύνης, 
που επιτρέπει στο άτομο να εξασφαλιστεί οικονομικά έναντι 
μελλοντικών υπαρκτών κινδύνων, μέσω της τακτικής 
καταβολής ενός μικρού σχετικά χρηματικού ποσού, 
μεταφέροντας τους κινδύνους και τις οικονομικές τους 
συνέπειες στις ασφαλιστικές εταιρίες. Η απόφαση για 
το ύψος και το είδος της ασφάλισης επηρεάζεται από το 
ατομικό εισόδημα, τα καταναλωτικά πρότυπα και από το 
επίπεδο ανάπτυξης της εκάστοτε κοινωνίας στην οποία 
ανήκουν.

Επενδύω
Η επένδυση είναι εκείνο 
το τμήμα του συνολικού 
διαθέσιμου εισοδήματός 
μας το οποίο επιλέγουμε 
να αξιοποιήσουμε με 
σκοπό την αύξηση του 

εισοδήματος ή του πλούτου μας στο μέλλον.
Η κατασκευή ενός αποτελεσματικού επενδυτικού 
χαρτοφυλακίου απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση, που θα 
αντανακλά τόσο τον κίνδυνο που είναι διατεθειμένο κάθε 
άτομο να αναλάβει όσο και την επενδυτική του στρατηγική 
και τους ευρύτερους χρηματοοικονομικούς του στόχους.
Η σωστή επενδυτική στρατηγική απαιτεί τόσο διεθνική 
όσο και διαχρονική διαφοροποίηση, γεγονός που 
συνεπάγεται επενδύσεις σε διαφορετικές χώρες και 
αγορές, αλλά και σε τακτά χρονικά διαστήματα, μειώνοντας 
σημαντικά τον κίνδυνο ενός χαρτοφυλακίου.
Κύρια χαρακτηριστικά μιας επένδυσης είναι η χρονική 
διάρκεια λήξης της, η βεβαιότητα της απόδοσής της 
(ο κίνδυνος), η ικανότητά της να ρευστοποιηθεί και η 
φορολογική της μεταχείριση. Κατά κανόνα, οι επενδύσεις 
με υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση ενέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο.

Δανείζομαι
Ο δανεισμός είναι μια διαδικασία που επιτρέπει στους 
ανθρώπους να αγοράσουν και να χρησιμοποιήσουν αγαθά 
και υπηρεσίες σήμερα, ενώ δεν θα ήταν σε θέση να το 
πράξουν, λόγω έλλειψης χρημάτων, πληρώνοντας για 

αυτά στο μέλλον με το 
ανάλογο επιπρόσθετο 
κόστος (τόκος). 
Σημαντικά θέματα 
στην περίπτωση του 
δανεισμού είναι ο 
σκοπός και οι λόγοι 
που οι άνθρωποι 

δανείζονται, οι οποίοι πρέπει πάντα να είναι συνετοί, το 
ύψος του κεφαλαίου που δανείζονται και η δυνατότητα που 
έχουν στο μέλλον να ανταποκριθούν σε αυτήν τη σοβαρή 
υποχρέωση που αναλαμβάνουν σήμερα. Οι δανειστές 
από την άλλη πλευρά (συνήθως οι τράπεζες) πρέπει να 
εγκρίνουν ή και να απορρίπτουν τις αιτήσεις δανείων, 
βάσει της πιστοληπτικής αξιολόγησης του δανειολήπτη, του 
σκοπού του δανείου, και της αναμενόμενης δυνατότητας 
αποπληρωμής του στο μέλλον.
Συνήθως, δανειολήπτες «υψηλότερου κινδύνου» 
χρεώνονται με υψηλότερα επιτόκια.
Πρέπει να τονιστεί ότι ο υπερβολικός δανεισμός ενέχει 
σημαντικούς κινδύνους και αυξάνει τις πιθανότητες 
ολικής ή μερικής πτώχευσης ατόμων, οργανισμών ή 
κρατών.

Δωρίζω
Πράξεις ουσιαστικής 
κοινωνικής αλληλεγγύης, 
που ανταποκρίνονται στις 
πρόσκαιρες ή στις μόνιμες 
αδυναμίες των συνανθρώπων 
μας, αναδεικνύουν τις αξίες της αλληλεγγύης και του 
ανθρωπισμού.
Οι πράξεις αυτές αποτελούν προσφορά προς την 
κοινωνία μας σήμερα, προέρχονται από διάφορες πηγές 
και λαμβάνουν διάφορες μορφές. Μερικοί άνθρωποι 
προτιμούν να δωρίζουν χρήματα, άλλοι να προσφέρουν 
χρόνο και εργασία ως εθελοντές και άλλοι να προσφέρουν 
τρόφιμα, ρούχα ή άλλα αγαθά.
Η Ελλάδα ευτύχησε να έχει σημαντικούς εθνικούς 
ευεργέτες, οι οποίοι, σε δύσκολες περιόδους, συνέβαλαν 
στην ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας 
με σημαντικά έργα και δωρεές. Ωστόσο, η «προσφορά 
στον συνάνθρωπο» δεν είναι μόνο για όσους έχουν πολλά 
χρήματα.
Είναι κάτι που όλοι μπορούμε και πρέπει να κάνουμε. 
Είναι κάτι που πρέπει να διδάξουμε στα παιδιά μας από 
τις πρώιμες κιόλας ηλικίες, δίνοντας οι ίδιοι το κατάλληλο 
παράδειγμα.

5
7

6
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Τόσο το εκπαιδευτικό σύστημα όσο και ο καθένας ξεχωριστά θα πρέπει 
να στοχεύει στη δημιουργία μιας νέας γενιάς χρηματοοικονομικά 

ενημερωμένων και υπεύθυνων πολιτών για την εξασφάλιση της μελλοντικής 
τους ευημερίας.
Στο σύγχρονο και πολύπλοκο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, τα παιδιά 
θα πρέπει σταδιακά να κατανοήσουν βασικές έννοιες, όπως οι ανάγκες, 
οι επιθυμίες, το χρήμα, η εργασία, η επιχειρηματικότητα, ο δανεισμός, ο 
προϋπολογισμός, η φιλανθρωπία, η αποταμίευση κ.ά.

Η προετοιμασία των εφήβων για μια επιτυχημένη και ευτυχισμένη ζωή αφορά στη 
συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων τους, στο κτίσιμο των κατάλληλων ικανοτήτων 

και γνώσεων καθώς και στην προστασία τους από μελλοντικά χρηματοοικονομικά και 
άλλα λάθη, όπως η υπερχρέωση, οι λανθασμένες επενδυτικές επιλογές κ.ά.
Εφόδια στην προσπάθεια αυτή είναι ο σωστός επαγγελματικός προσανατολισμός, 
η ποιοτική εκπαίδευση και η διαρκής στόχευση προς ένα υψηλό επίπεδο 
χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, με σκοπό οι έφηβοι να γνωρίζουν από νωρίς 
θέματα όπως η επιχειρηματικότητα, η αποταμίευση, οι επενδύσεις, ο δανεισμός, η 
ασφάλιση και η φιλανθρωπία. Ως εκ τούτου, οι έφηβοι θα πρέπει να αναπτύξουν 
τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε να μπορούν να διαχειριστούν σωστά τις μεγάλες 
αποφάσεις της ζωής τους.

Δ ιεθνείς μελέτες καταδεικνύουν πως οι γυναίκες παρουσιάζουν 
χαμηλότερο επίπεδο χρηματοοικονομικών δεξιοτήτων και 

αλφαβητισμού. Οι λόγοι; Κοινωνικά πρότυπα και ανισότητες που αφορούν 
τη μη συμμετοχή σε εκπαίδευση, απασχόληση, επιχειρηματικότητα και στο 
επίσημο χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Παράλληλα, οι γυναίκες έχουν υψηλότερο προσδόκιμο ζωής σε σχέση 
με τους άνδρες και μεγαλύτερες παύσεις στον εργασιακό τους βίο, λόγω 
εγκυμοσύνης και ανατροφής των παιδιών τους, με αρνητικό αντίκτυπο στη 
δυνατότητα για αποταμίευση και στη δημιουργία επαρκούς κεφαλαίου για τη 
συνταξιοδότησή τους.

ΟΜΑΔΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για τον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό

θεμα

ΠΑΙΔΙΑ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΕΦΗΒΟΙ
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Ο ι νέοι γονείς, αλλά και όσοι προγραμματίζουν να 
δημιουργήσουν οικογένεια, πρέπει να είναι σε θέση 

να λαμβάνουν σωστές και υπεύθυνες αποφάσεις.
Καθώς το κόστος της ανατροφής ενός παιδιού έχει 
αυξηθεί σημαντικά, θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουν 
τους χρηματοοικονομικούς τους στόχους με έναν 
οικογενειακό προϋπολογισμό βασισμένο στις νέες 
συνθήκες.
Αποφεύγοντας χρηματοοικονομικά λάθη, όπως η 
υπερχρέωση, η έλλειψη ασφάλισης και αποταμίευσης.

Καθώς το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται σταδιακά, οι άνθρωποι πρέπει να 
εξασφαλίζουν από νωρίς τη σχετική επάρκεια των εισοδημάτων τους για την 

τρίτη φάση της ζωής τους, μέσω της συστηματικής, μακροχρόνιας αποταμίευσης 
και των κατάλληλων επενδύσεων.
Μελλοντικά, η κοινωνική ασφάλιση θα προσφέρει λιγότερη προστασία και 
εξασφάλιση στους πολίτες και, ως εκ τούτου, ένα μέρος των αποφάσεων για την 
ποιότητα της ζωής τους καλούνται να το επωμιστούν οι ίδιοι από σήμερα.
Είναι επιτακτική ανάγκη όλοι οι πολίτες να δημιουργήσουν συμπληρωματικές 
πηγές προστασίας για τη σύνταξη και την υγεία, με στόχο ένα ασφαλέστερο 
μέλλον όταν δεν θα εργάζονται πια.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

ΝΕΟΙ ΓΟΝΕΙΣ

Ο ι μετανάστες καλούνται να ζήσουν, να εργαστούν και να 
αναθρέψουν την οικογένειά τους σε μια νέα χώρα, με 

άλλη γλώσσα, ήθη και έθιμα και τρόπο ζωής, συχνά με ένα 
πιο προηγμένο και πολύπλοκο χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Καθημερινά αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια και 
αντικειμενικές δυσκολίες: έλλειψη απαραίτητων εγγράφων, 
έλλειψη πιστωτικού ιστορικού, κατανόηση της γλώσσας, 
στερεότυπες κοινωνικές αντιλήψεις, διαφορετικοί νόμοι, 
κίνδυνος απάτης κ.ά.



10

Συνέντευξη του Καθηγητή Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς 
και Προέδρου του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, 

Κύριε Φίλιππα, έχετε επισημάνει επανειλημμέ-
να ότι ο χρηματοοικονομικός 

αλφαβητισμός αποτελεί βασική δεξιότητα των πολι-
τών για τον 21ο αιώνα. Ποιοι είναι συνοπτικά οι λόγοι 
που δικαιολογούν την άποψή σας αυτή;

Υπάρχει μια σειρά από λόγους που συνηγορούν στο ότι ο 
χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός είναι απαραίτητη δεξιό-
τητα για τον 21ο αιώνα για όλες τις ομάδες του πληθυσμού, 
αλλά ιδιαίτερα για τους νέους.
Αρχικά, η πολυπλοκότητα του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού 
συστήματος και η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών (fintech) 
δημιουργούν νέες προκλήσεις, αλλά και σοβαρά προβλήματα 
κατανόησης αυτής της νέας πραγματικότητας στους πολίτες. 
Ένας δεύτερος σημαντικός λόγος είναι η υπερχρέωση του 
πλανήτη. Το παγκόσμιο χρέος πλησιάζει τα 300 τρισ. δολ., 
στο υψηλότερο σημείο της ιστορίας της ανθρωπότητας. 
Ένας τρίτος λόγος είναι το αυξημένο άγχος των πολιτών, 
αφού για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας η 
αβεβαιότητα για το μέλλον είναι τόσο έντονη.

Τι είναι, τελικά, ο χρηματοοικονομικός αλφαβη-
τισμός;

Υπάρχουν διάφοροι ορισμοί για το τι είναι ο χρηματοοικο-
νομικός αλφαβητισμός, οι οποίοι διαρκώς ανανεώνονται, 
ανάλογα με τις εξελίξεις της εποχής. 
Φυσικά, ο ορισμός διαφοροποιείται και από ηλικία σε ηλικία. 
Ένας ολοκληρωμένος ορισμός για τους ενήλικες πολίτες 

είναι αυτός που έχουν υιοθετήσει οι ηγέτες της ομάδας 
G20 από δύο ανώτερες (τότε) ερευνήτριες του ΟΟΣΑ, τις 
Atkinson και Messy (2012), ο οποίος συνοψίζεται ως «ο 
συνδυασμός γνώσης, δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφο-
ρών, στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τη λήψη σωστών 
χρηματοοικονομικών αποφάσεων, με απώτερο στόχο την 
επίτευξη της ατομικής ευημερίας». 
Με απλά λόγια, ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός 
αποτελεί τον κυρίαρχο όρο ο οποίος καλύπτει τις καθημερι-
νές πτυχές της σωστής διαχείρισης των χρημάτων μας, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην αποταμίευση, στη μείωση πιθανού 
χρέους μας και στις αποτελεσματικές επενδύσεις.

Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι σημαντικότερες 
οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα 

ελληνικά νοικοκυριά σήμερα; Και ποια είναι τα πιο 
συνηθισμένα λάθη που κάνουν στην οικονομική 
διαχείρισή τους;

Η χώρα μας έχει περάσει αρκετά δύσκολα χρόνια και δεν 
υπήρξε δημόσιος διάλογος, ώστε να καταλάβουν οι πολίτες 
τους λόγους που βιώσαμε αυτήν τη μακροχρόνια κρίση. 
Αντλώντας από τις εμπειρίες του παρελθόντος, θα έλεγα 
ότι πρέπει να προάγουμε την αποταμιευτική, ασφαλιστική 
και συνταξιοδοτική συνείδηση. Ιδιαίτερα το θέμα της υγιούς 
συνήθειας της αποταμίευσης πρέπει να ενισχυθεί από πολύ 
μικρές ηλικίες. 
Ένας από τους ιδιαίτερα αισιόδοξους στόχους του Ινστιτούτου 
είναι να αναβιώσει την ημέρα της αποταμίευσης. 

?

?

?

συνεντευξη

Νικόλαου Δ. Φίλιππα

Ο χρηματοοικονομικός 
αλφαβητισμός ως ασπίδα 
προστασίας των πολιτών 
σε περιόδους έντονων 
αναταράξεων
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Σύμφωνα με τις διεθνείς μελέτες, ποιοι είναι οι 
παράγοντες που προκαλούν τον χρηματο-

οικονομικό αναλφαβητισμό;

Οι παράγοντες που προκαλούν τον χρηματοοικονομικό 
αναλφαβητισμό διαφοροποιούνται από χώρα σε χώρα και 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το χαμηλό εισόδημα, την 
αδυναμία πρόσβασης στην εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα 
στη χρηματοοικονομική εκπαίδευση, το φύλο, τον ανα-
λαμβανόμενο κίνδυνο, την ηλικία, την έλλειψη γνώσης και 
εμπειρίας στη λειτουργία των χρηματοοικονομικών, τραπε-
ζικών, ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, 
καθώς και την έλλειψη βασικών γνώσεων και ικανοτήτων, 
όπως ανάγνωσης και χρήσης απλών μαθηματικών και 
στατιστικής. Σε όλους αυτούς τους παράγοντες θα πρέπει να 
προστεθεί η άγνοια της αγγλικής γλώσσας, αφού σε πολλές 
χώρες του κόσμου δεν υπάρχουν γνώσεις και δράσεις για 
τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό στις εθνικές γλώσσες, 
αλλά και επιπρόσθετοι κοινωνικοί, ψυχολογικοί και γνωστικοί 
παράγοντες, όπως η ψευδαίσθηση της γνώσης, η «μυωπία», 
η συμπεριφορά της αγέλης και η γνωστική ικανότητα του 
ατόμου.

Αν επιθυμούσατε να δώσετε μερικές βασικές 
χρηματοοικονομικές συμβουλές, ποιες θα ήταν 
αυτές;

Η μεγάλη εικόνα είναι η ατομική και οικογενειακή μας 
ευημερία. Επομένως, θα πρέπει σε γενικές γραμμές τα 
έσοδά μας να είναι μεγαλύτερα από τα έξοδά μας, ώστε να 
εξασφαλίσουμε επαρκείς αποταμιεύσεις. Το δεύτερο βήμα 
είναι να μειώσουμε πιθανά χρέη μας, ώστε να περιορίσουμε 
το χρηματοοικονομικό μας άγχος. Το τρίτο αναγκαίο βήμα 
είναι η δημιουργία ενός κεφαλαίου έκτακτης ανάγκης, ώστε 
να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά πιθανές δυσάρεστες 
μελλοντικές οικονομικές καταστάσεις.
Με την πάροδο του χρόνου, θα πρέπει επίσης να φροντί-
σουμε να έχουμε εναλλακτικές πηγές εισοδημάτων, ώστε 
να εξασφαλίσουμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να 
απολαύσουμε τη ζωή και τις χαρές της.
Η αλλαγή καταναλωτικών και άλλων χρόνιων συνηθειών δεν 
είναι μια εύκολη υπόθεση, είναι όμως εφικτή, όπως και ο 
περιορισμός και η περικοπή άσκοπων εξόδων. 
Να σημειώσω ότι, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Υπουρ-
γείου Οικονομικών, το 2021 οι Έλληνες ξόδεψαν 18.7 δισ. 
ευρώ στον τζόγο!
Τι λέτε; Δεν θα μπορούσαμε να τα αξιοποιήσουμε καλύτερα, 
όλα ή ένα μέρος από αυτά, προστατεύοντας τον εαυτό μας, 
την οικογένειά μας αλλά και τα περιουσιακά μας στοιχεία;

Με τα χαμηλά επιτόκια καταθέσεων, ποιες 
θεωρείτε ότι είναι οι πιο συνετές επιλογές 

για έναν οικογενειάρχη ή έναν ιδιώτη που θέλει να 
ξεκινήσει ένα μακροχρόνιο επενδυτικό πρόγραμ-
μα;

Η επένδυση σε Αμοιβαία Κεφάλαια είναι η πιο κατάλ-
ληλη λύση για κάθε οικογενειάρχη. Θα πρέπει όμως να 
χρησιμοποιούν τις αρχές της διεθνικής διασποράς του 
κινδύνου, μέσω της επένδυσης σε διεθνή Α/Κ, και να 
τοποθετούν τα χρήματά τους σε μια σταθερή βάση, για 
παράδειγμα κάθε μήνα ένα σταθερό ποσό, επιτυγχάνο-
ντας και διαχρονική διασπορά του κινδύνου. 
Θεωρώ ότι η στρατηγική αυτή της τακτικής καταβολής, 
η οποία στις ΗΠΑ ονομάζεται dollar-cost averaging 
method, μηδενίζει τον κίνδυνο απώλειας του χαρτοφυ-
λακίου και είναι μια απόλυτα επιτυχημένη επενδυτική 
στρατηγική.

Πιστεύετε ότι η εξέλιξη στην οικονομία μας 
θα ήταν διαφορετική αν υπήρχε χρηματο-

οικονομικός και ασφαλιστικός αλφαβητισμός;

Φυσικά και ναι. Παραμένουμε χρηματοοικονομικά 
ευάλωτοι, τόσο ως χώρα όσο και ως πολίτες, και η μόνη 
λύση είναι η αλλαγή του παραγωγικού μας μοντέλου, η 
αύξηση του ΑΕΠ μέσω παραγωγικών επενδύσεων, η σω-
στή διαχείριση των περιορισμένων πόρων και η αύξηση 
της εθνικής αποταμίευσης.
Η έλλειψη χρηματοοικονομικής κουλτούρας στους Έλλη-
νες τους καθιστά ευάλωτους σε λανθασμένες επιλογές 
και λειτουργεί, κατά συνέπεια, σαν τροχοπέδη στην 
ατομική τους ευημερία. 
Η δραματική πτώση των τιμών των μετοχών στο Χρημα-
τιστήριο το 1999, η φούσκα των ακινήτων, o υπερδα-
νεισμός τόσο των νοικοκυριών όσο και των επιχειρημα-
τιών, τα κόκκινα δάνεια και η καταστροφική διαχρονική 
διαχείριση της περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων, 
αποτελούν μερικά μόνο χαρακτηριστικά παραδείγματα 
χρηματοοικονομικής άγνοιας και χρηματοοικονομικής 
«κακοποίησης» των Ελλήνων πολιτών, με διαχρονικά 
αρνητικές συνέπειες για τον πλούτο και την ευημερία 
τους.
Τα ευρήματα αυτά πρέπει να μελετηθούν προσεκτικά 
από τους διαμορφωτές της οικονομικής και εκπαιδευτι-
κής πολιτικής, στον βαθμό που αφορούν είτε άμεσα είτε 
έμμεσα την πλειοψηφία των πολιτών, οι οποίοι παίρνουν 
σημαντικές αποφάσεις για την κατανάλωση, την αποταμί-
ευση, τις επενδύσεις και τη συνταξιοδότησή τους.

?

?

?

?
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Tο χρηματοοικονομικό άγχος (financial stress) ορίζεται 
ως μια κατάσταση η οποία είναι αποτέλεσμα κάποιων 
οικονομικών ή χρηματοοικονομικών γεγονότων που 

δημιουργούν ανησυχία, στενοχώρια ή ακόμα και μια αίσθη-
ση έλλειψης, και η οποία συνοδεύεται από συναισθηματική 
ένταση. 
Η αδυναμία μας να ανταποκριθούμε στις άμεσες χρηματο-
οικονομικές μας υποχρεώσεις, όπως είναι η πληρωμή των 
λογαριασμών μας, των πιθανών δόσεων των πιστωτικών μας 
καρτών ή άλλων δανείων μας, καθώς και των υποχρεώσεών 
μας προς την εφορία, έχει συνδεθεί με σοβαρές σωματικές 
και ψυχοσωματικές ασθένειες. 
Νέα ευρήματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αναδει-
κνύουν τη σημαντικότητα του προβλήματος του χρηματοοικο-

νομικού άγχους, που, σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερω-
τηθέντων, προϋπήρχε και πριν την εμφάνιση της πανδημίας. 
Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από το Global Financial Literacy 
Excellence Center του Πανεπιστημίου George Washington 
και το FINRA Investor Education Foundation (2021).
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 60% των ερωτη-
θέντων δήλωσαν ότι αισθάνονται άγχος όταν σκέφτονται τα 
προσωπικά τους οικονομικά, ενώ το 50% των ερωτηθέντων 
δήλωσαν ότι αισθάνονται έντονο άγχος όταν συζητούν με άλ-
λους για τα οικονομικά τους. 
Οι γυναίκες αναφέρουν μεγαλύτερο χρηματοοικονομικό άγ-
χος (65%) έναντι των ανδρών (54%). 
Οι κύριοι παράγοντες που συμβάλλουν σε υψηλά επίπεδα 
χρηματοοικονομικού άγχους περιλαμβάνουν την έλλειψη 
περιουσιακών στοιχείων, το ανεπαρκές εισόδημα, το υψηλό 
χρέος, την αδυναμία αποτελεσματικής διαχείρισης των χρη-
μάτων τους, καθώς και τα χαμηλά επίπεδα χρηματοοικονομι-
κού αλφαβητισμού.
Γυναίκες, νέοι ενήλικες, άτομα με οικονομικά εξαρτώμενα 
παιδιά καθώς επίσης και όσοι έχουν χαμηλό εισόδημα, είναι 
άγαμοι και άνεργοι, αποτελούν τις κατηγορίες με τα υψηλότε-
ρα επίπεδα χρηματοοικονομικού άγχους.
Η μελέτη εντοπίζει άμεση σύνδεση μεταξύ του χρηματοοι-
κονομικού άγχους και του χρηματοοικονομικού αναλφαβη-
τισμού και καταλήγει σε προτάσεις πολιτικής για τη χρημα-
τοοικονομική εκπαίδευση των πολιτών και την ανάδειξη του 
ρόλου της αποταμίευσης στη ζωή μας.

Το ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΓΧΟΣ 
συνδέεται άμεσα με τα επίπεδα 
του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού

θεμα
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Τα οφέλη της αποταμίευσης

Αντιμετώπιση 
καταστάσεων 
εκτάκτων 
αναγκών

Αξιοποίηση 
πιθανών 

επενδυτικών 
ευκαιριών

Απόλαυση 
της ζωής

Περισσότερες 
επιλογές

Χρηματοοικονομική 
ασφάλεια

Χρηματοοικονομική 
ανεξαρτησία

Μείωση 
χρηματοοικονομικού 
άγχους
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“ Η καθυστέρηση της βραχυπρόθεσμης ικανοποίησης με σκοπό να απολαύσει κανείς
μεγαλύτερες ανταμοιβές μακροπρόθεσμα,

είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία.

Brian Tracy
Συγγραφέας, Μotivational Public Speaker

Δ ιαχρονικά, έχουν διαμορφωθεί ορισμένες καταναλωτικές και άλλες συνήθειες που προσφέρουν άμεση ευχαρίστηση 
μέσω των νευρώνων, εμποδίζοντας όμως την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων μας. 
Οι ειδικοί του χώρου συνιστούν τη σταδιακή αλλαγή των καταναλωτικών μας προτύπων, συνηθειών και συμπεριφορών, 

«θυσιάζοντας βραχυπρόθεσμη ικανοποίηση». 
Η διαδικασία αυτή αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία ως “delayed gratification” και θα μπορούσε να αποδοθεί ως «αναβαλλό-
μενη ευχαρίστηση». 
Η αλλαγή αυτή της συμπεριφοράς μας δεν είναι βέβαια μια εύκολη υπόθεση, όμως σίγουρα αξίζει τον κόπο!

Η αναβαλλόμενη ευχαρίστηση

θεμα

Ο αυτοέλεγχος, η αυτοπειθαρχία και η διαχρονική συνέπεια αποτελούν απαραίτητα 
στοιχεία για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων μας.

”
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Στην ενίσχυση του ελέγχου της «παρορμητικής κατανάλωσης»

Στη βελτίωση της ικανότητάς μας να εξοικονομούμε και να αποταμιεύουμε χρήματα

Στην αναγνώριση των ωφελειών της υπομονής, 
της προσήλωσης στους στόχους μας και της σκληρής δουλειάς για την επίτευξή τους

Στο να εκτιμούμε περισσότερο τα αγαθά που έχουμε

Στη λήψη υγιών χρηματοοικονομικών αποφάσεων

Στο να απαλλαγούμε από το αίσθημα ενοχής και μετάνοιας που έρχεται 
μετά τη λήψη γρήγορων, παρορμητικών και πιθανώς λανθασμένων αποφάσεων

Στο να απολαμβάνουμε τη ζωή περισσότερο

Η αναβαλλόμενη ευχαρίστηση, δηλαδή η αντίσταση στον πειρασμό της άμεσης ικανοποίησης των επιθυμιών μας 
με σκοπό την κατάκτηση μιας μεγαλύτερης ανταμοιβής μακροπρόθεσμα, μπορεί να συμβάλει:

•Αγοράζει παρορμητικά

• Επιδιώκει την άμεση ικανοποίηση των επιθυμιών 
του

• Αποδίδει προτεραιότητα στη διασκέδαση πριν από 
την εργασία

• Επιλέγει τη διασκέδαση παρά την προσήλωση 
στους στόχους του

• Δεν είναι υπομονετικός όταν χρειάζεται να 
περιμένει σε μεγάλες ουρές 

• Εκνευρίζεται όταν δεν λαμβάνει αυτό που θέλει

• Παραπονιέται εντόνως όταν τα σχέδιά του 
αλλάζουν απρόσμενα

• Επιλέγει να ξοδεύει

•Δεν αγοράζει παρορμητικά

• Δεν απαιτεί να ικανοποιήσει τις επιθυμίες του 
άμεσα 

• Αποδίδει προτεραιότητα στην εργασία πριν από τη 
διασκέδαση

•Μένει προσηλωμένος στους στόχους του

• Είναι υπομονετικός όταν χρειάζεται να περιμένει σε 
μεγάλες ουρές 

• Δεν εκνευρίζεται όταν δεν λαμβάνει αυτό που 
θέλει

• Δεν παραπονιέται όταν τα σχέδιά του αλλάζουν 
απρόσμενα

• Επιλέγει να αποταμιεύει

Ένα άτομο που έχει υπομονή 
και αναβάλλει την ευχαρίστησή 
του στο παρόν

Ένα άτομο που επιζητά 
την άμεση ικανοποίησή του 
στο παρόν

Τα οφέλη της αναβαλλόμενης ευχαρίστησης

Τα χαρακτηριστικά της αναβαλλόμενης ευχαρίστησης
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θεμα

Τι να διδάξετε στα παιδιά σας 
για τα χρήματα 

.. .ανάλογα με την ηλικία τους

✓ Την έννοια της αναβαλλόμενης ευχαρίστησης.
✓ Τις διαφορές μεταξύ των αναγκών 
                                    και των επιθυμιών.
✓ Να μοιράζονται και να δωρίζουν.

✓ Την έννοια του εισοδήματος από την εργασία.
✓ Τις έννοιες της αποταμίευσης και της κατανάλωσης.

3 έως 5 ετών

6 έως 10 ετών
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✓ Τις έννοιες της πίστωσης και του χρέους.
✓ Τις έννοιες των επενδύσεων 
    και του ανατοκισμού.

✓ Τα διάφορα χρηματοοικονομικά 
θέματα της οικογένειας.

✓ Τους μακροπρόθεσμους 
χρηματοοικονομικούς στόχους.

✓ Τον ρόλο της εργασίας.
✓ Την αναγκαιότητα δημιουργίας του προσωπικού τους προϋπολογισμού.

14 έως 18 ετών

10 έως 14 ετών

16 έως 18 ετών
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quiz

Στα πολύ παλιά χρόνια οι άνθρωποι αντάλλασσαν 
αγαθά μεταξύ τους κάνοντας παζάρι. Αυτό ονομάζεται:

α     Αντιπραγματισμός
β     Αγορά προϊόντων
γ     Εγχρήματη οικονομία
δ     Αγορά υπηρεσιών

Ως πρώτη μορφή χρημάτων θεωρούνται:

α     Τα σπάνια κοχύλια
β     Τα κέρματα
γ     Οι πέτρες
δ     Τα βοοειδή

Το πρώτο μεταλλικό νόμισμα εμφανίστηκε:

α     Στη Μεσοποταμία το 4000 π.Χ.
β     Στη Λυδία περίπου το 600 π.Χ.
γ     Στην Κίνα το 2200 π.Χ.
δ     Στην Αίγυπτο το 1500 π.Χ.

Το πρώτο χαρτονόμισμα εμφανίστηκε:

α     Στην Κίνα το 1100 μ.Χ.
β     Στη Βενετία το 1000 μ.Χ.
γ     Στην Αγγλία το 1400 μ.Χ.
δ     Στη Γαλλία το 1200 μ.Χ.

Το πρώτο νόμισμα της Νεότερης Ελλάδας ήταν:

α     Η Δραχμή
β     Ο Φοίνικας
γ     Το Αθηναϊκό Τετράδραχμο
δ     Ο Αργυρός Στατήρας (το Δίδραχμο)

Πότε η Ελλάδα υιοθέτησε το Ευρώ;

α     Το 1999
β     Το 2000
γ     Το 2002
δ     Το 1992

Όταν η Ελλάδα αντικατέστησε τη Δραχμή με το Ευρώ, 
κάθε Ευρώ αντιστοιχούσε σε ........ Δραχμές.

α     542.71
β     105.35
γ     340.75
δ     25

Ποιο από τα παρακάτω δεν απαιτείται να είναι 
χαρακτηριστικό του χρήματος;

α     Να υποδιαιρείται σε μικρότερες μονάδες
β     Να είναι αξιόπιστο
γ     Να είναι αποδεκτό
δ     Να είναι αόρατο

1

2

3

4

5

6

7

8

Χρηματοοικονομικών 
Γνώσεων
για Παιδιά

ΤΕΣΤ

Απάντησε στις παρακάτω 14 ερωτήσεις 
και ανακάλυψε το επίπεδο 

των χρηματοοικονομικών σου
γνώσεων.
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Ποιο από τα παρακάτω είναι αγαθό;
α     Τα πορτοκάλια 
β     Τα ταξίδια 
γ     Τα βιβλία
δ     Οι διακοπές 
ε     Το α και το γ

Ποιο από τα παρακάτω είναι υπηρεσία;
α     Η μπάλα του ποδοσφαίρου 
β     Τα ταξίδια 
γ     Μια κινηματογραφική ταινία 
δ     Οι διακοπές 
ε     Το β, το γ και το δ

Αν ένα tablet κοστίζει 180€ και αποταμιεύεις κάθε 
μέρα 1€, σε πόσους μήνες θα το αποκτήσεις 
(θεώρησε ότι ο μήνας έχει 30 ημέρες κατά μέσον όρο);

α     12 μήνες
β     3 μήνες
γ     6 μήνες
δ     48 μήνες

Θέλεις να αγοράσεις σε 5 εβδομάδες ένα 
επιτραπέζιο παιχνίδι που κοστίζει 75€. Πόσα 
χρήματα πρέπει να αποταμιεύεις την εβδομάδα;

α     10€
β     15€
γ     17€
δ     25€

Αν αποταμιεύεις 7€ την εβδομάδα, πόσα χρήματα 
θα έχεις μαζέψει σε έναν χρόνο (θεώρησε ότι ο 
χρόνος έχει 52 εβδομάδες);

α     364€
β     412€
γ     288€
δ     416€

Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι ηλεκτρονικό 
χρήμα;

α     Οι πιστωτικές κάρτες
β     Οι χρεωστικές κάρτες
γ     Τα χαρτονομίσματα
δ     Τα ψηφιακά νομίσματα

9

10

11

12

13

14

Κάτω από         βαθμούς 
Είσαι πράγματι καλός! Έχεις όμως πολλά περιθώρια βελτίωσης. Μπορείς να επισκεφθείς την ιστοσελίδα χρηματοοικονομικής 
γνώσης και ενδυνάμωσης του Προγράμματος @ξία και να μελετήσεις, μαζί με τους γονείς σου ή και μόνος σου, τα θέματα 
που διαπραγματεύεται.

Μεταξύ         και         βαθμών 
Είσαι πάρα πολύ καλός! Μπράβο!

Μεταξύ         και         βαθμών 
Συγχαρητήρια! Γνωρίζεις πάρα πολλά για την ηλικία σου. Συνέχισε έτσι!

α   2 α   0 α   0 α   2 α   0 α   0 α   0 α   0 α   1 α   0 α   0 α   0 α   2 α   0
β   0 β   0 β   2 β   0 β   2 β   0 β   0 β   0 β   0 β   1 β   0 β   2 β   0 β   0
γ   0 γ   0 γ   0 γ   0 γ   0 γ   2 γ   2 γ   0 γ   1 γ   1 γ   2 γ   0 γ   0 γ   2
δ   0 δ   2 δ   0 δ   0 δ   0 δ   0 δ   0 δ   2 δ   0 δ   1 δ   0 δ   0 δ   0 δ   0
        ε   2 ε   2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Βαθμολόγηση των απαντήσεων

Συνολική Βαθμολογία

12

13

22

21

28
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quiz

Στη ζωή θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε τόσο 
ευχάριστες όσο και δυσάρεστες οικονομικές 
καταστάσεις. Ποιος πιστεύεις ότι είναι ο πιο σωστός 
τρόπος να αντιμετωπίσουμε τις πιθανές μελλοντικές 
δυσάρεστες καταστάσεις;

α     Με τη στήριξη των γονιών μας
β      Με τη συστηματική αποταμίευση που θα έχουμε 

κάνει και έτσι θα είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι 
για αυτές

γ      Έχω πολλούς φίλους, σίγουρα αυτοί θα με 
βοηθήσουν οικονομικά

δ     Το α και το γ

Όταν τα οικονομικά της οικογένειάς μου δεν πάνε 
πολύ καλά, τότε:

α      Λέω, δεν είναι δικό μου πρόβλημα, ας το λύσουν οι 
γονείς μου

β      Συζητάω με τους γονείς μου για να καταλάβω τους 
λόγους για τους οποίους αυτό συμβαίνει

γ      Προσαρμόζομαι γρήγορα στη νέα πραγματικότητα, 
λέω πως τα πράγματα σύντομα θα αλλάξουν

δ     Το β και το γ

Κάποια πράγματα πρέπει να τα αγοράσουμε γιατί 
είναι αναγκαία, ενώ κάποια άλλα επειδή απλά τα 
επιθυμούμε. Πρέπει, λοιπόν:

α      Αυτά που επιθυμούμε να τα αγοράζουμε αμέσως. 
Έτσι πρέπει! Αυτό είναι το σωστό.

β      Πρώτα να αγοράζουμε αυτά που είναι απολύτως 
αναγκαία και μετά αυτά που επιθυμούμε

γ      Να αναγνωρίσουμε πως στη ζωή χρειάζονται όλα και 
σε μια ισορροπία

δ     Το β και το γ

Κατά τη γνώμη σου, γιατί χρειάζονται τα χρήματα;
α      Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη, πιο ποιοτική 

και πιο δημιουργική
β      Για να αγοράζουμε ό,τι θέλουμε, όποτε το θέλουμε
γ      Για να γίνουμε χρηματοοικονομικά ανεξάρτητοι και να 

βοηθούμε τους πιο αδύναμους συνανθρώπους μας
δ     Το α και το γ

Η αποταμίευση είναι πολύ σημαντική γιατί μας 
γεμίζει με:

α     Αισιοδοξία 
β      Ασφάλεια 
γ      Αγωνία. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αποταμιεύω.
δ     Αυτοεκτίμηση 
ε     Το α, το β και το δ

Οι γονείς σου σού προτείνουν τις παρακάτω δύο 
επιλογές: Να σου δώσουν 10 ευρώ σήμερα ή 
να σου δώσουν 30 ευρώ σε δύο μήνες εφόσον 

1

2

3

4

5

6

Χρηματοοικονομικών 
Συμπεριφορών

για Παιδιά

ΤΕΣΤ

Απάντησε στις παρακάτω 10 ερωτήσεις 
και ανακάλυψε τη σχέση σου 

με τα χρήματα.
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αποταμιεύσεις και εσύ 30 ευρώ στο διάστημα αυτό. 
Ποιο από τα δύο θα επέλεγες;

α      Θα πάρω τα 10 ευρώ τώρα. Πού να περιμένω δύο 
μήνες;

β      Αξίζει να περιμένω. Όχι μόνο θα πάρω τα τριπλάσια 
χρήματα, αλλά θα μάθω να αποταμιεύω περιορίζοντας 
παράλληλα τα περιττά μου έξοδα.

Κατά τη γνώμη σου, πού θα πρέπει να τοποθετείς τα 
χρήματά σου;

α     Στον κουμπαρά μου
β      Κάτω από το στρώμα μου
γ      Σε έναν κοινό λογαριασμό με τους γονείς μου για να 

μάθω πώς λειτουργεί η τράπεζα
δ      Λίγα στον κουμπαρά και τα υπόλοιπα σε έναν κοινό 

λογαριασμό με τους γονείς μου στην τράπεζα

Ποια είναι η άποψή σου για τα χρήματα;
α      Δεν φέρνουν την ευτυχία. Προσωπικά, δεν με 

ενδιαφέρουν καθόλου.
β      Είναι τελείως απαραίτητα για την ευτυχία μας. Χωρίς 

αυτά δεν μπορούμε να ζήσουμε και να είμαστε 
ευτυχισμένοι.

γ      Τα χρήματα δεν φέρνουν την ευτυχία, όμως η έλλειψή 
τους φέρνει σίγουρα τη δυστυχία

δ     Είναι ο μοναδικός σκοπός της ζωής μου

Πολλά πράγματα στη ζωή είναι δωρεάν και μπορούν 
να μας κάνουν ευτυχισμένους, όπως:

α      Οι καλές σχέσεις με τους γονείς και με τους πραγμα-
τικούς μας φίλους, η σωστή διατροφή και η άθληση

β      Η φύση, τα βιβλία και τα χόμπι
γ      Μόνο τα χρήματα φέρνουν την ευτυχία
δ     Το α και το β

Όπως γνωρίζεις, το κράτος παρέχει δωρεάν σχολικά 
βιβλία στα παιδιά που φοιτούν στα δημόσια σχολεία. 
Μετά το τέλος της σχολικής χρονιάς:

α      Μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε δίνοντάς τα σε 
κάποια βιβλιοθήκη ή σε παιδιά μικρότερης ηλικίας να 
τα διαβάσουν, αφού τα έχουμε διατηρήσει σε καλή 
κατάσταση

β      Αφού τα έχουν πληρώσει οι γονείς μας, μπορούμε να 
τα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ακόμα και να τα κάψουμε.

γ      Μπορούμε να τα ανακυκλώσουμε
δ     Το α και το γ
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Κάτω από         βαθμούς 
Δεν υπάρχουν μόνο τα χρήματα και το σήμερα. Προσπάθησε να βάλεις πιο μακρινούς στόχους. Να έχεις υπομονή και επιμονή. 
Θα βγεις σίγουρα κερδισμένος!

Μεταξύ         και         βαθμών 
Βρίσκεσαι στον σωστό δρόμο, ισορροπείς με επιτυχία μεταξύ του σήμερα και του αύριο. Βάλε στόχο να αγοράσεις κάτι 
σημαντικό και είμαι βέβαιος ότι θα τον πετύχεις. Συνέχισε έτσι!

Μεταξύ         και         βαθμών 
Πολλά συγχαρητήρια! Αξιολογείς με ορθότητα την αξία και τη χρήση των χρημάτων και τα χρησιμοποιείς με σύνεση και σοφία 
πρωτόγνωρη για την ηλικία σου! Και πάλι, μπράβο σου!
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Βαθμολόγηση των απαντήσεων

Συνολική Βαθμολογία
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Μάθετε ακόμα περισσότερα
για τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό 

πατώντας εδώ


