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Όποιος δήλωσε ότι τα λεφτά δεν αγοράζουν 
την ευτυχία δεν είχε ιδέα από shopping.  

(Γκίτελ Χάντινικ) 
 
 
 

Όταν ήμουν πιτσιρικάς, είχα την εντύπωση ότι το 
πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή είναι τα λεφτά.  
Τώρα που μεγάλωσα, έχω και τις αποδείξεις. 

(Οσκαρ Γουάιλντ) 
 
 
 

Δυστυχώς, ένα γεμάτο πορτοφόλι θορυβεί 
περισσότερο από ένα άδειο στομάχι. 

(Φράνκλιν Ρούσβελτ) 
 
 
 

Το παιχνίδι των μεγάλων το λένε μπίζνες. 
(Άγιος Αυγουστίνος) 

 
 
 

Τα λεφτά είναι σαν την κοπριά.  Άμα δεν τα 
απλώσεις, βρομάνε. 

(Τζον Πωλ Γκέτι) 
 
 
 



Αν η κοινωνία δεν μπορεί να βοηθήσει τους 
πολυάριθμους φτωχούς της, δεν μπορεί να 

σώσει και τους ολιγάριθμους πλουσίους 
της.  (Τζον Κέννεντι) 

 
 
 

Θα σας πω εγώ ποιο είναι το μεγαλύτερο 
πρόβλημα των πλουσίων: Η καλή παρέα δεν 

αγοράζεται! 
(Τάκης Θεοδωρακόπουλος) 

 
 
 
 

Αν δεν ξέρεις την αξία των χρημάτων, πάρε 
δάνειο. 

(Μπένζαμιν Φράκλιν) 
 
 
 
 

Ευτυχία χωρίς λεφτά;  Πρέπει να είσαι 
πολύ σνομπ για να το πιστεύεις.   

(Αλμπέρ Καμί) 
 
 
 

Αλήθεια λένε όσοι υποστηρίζουν ότι 
σιχαίνονται τα πλούτη.  Ξεχνάνε, βέβαια, να 

διευκρινίσουν ότι σιχαίνονται τα πλούτη 
των άλλων. 

(Τσάρλς Κέιλεμπ Κόλτον) 
 
 
 

Άλλο πράγμα οι πλούσιοι και άλλο οι 
λεφτάδες. 

(Κοκό Σανέλ) 
 
 



 

Μερικές φορές τα λεφτά κοστίζουν πολύ. 
(Ραλφ Γουόλτον Εμερσον) 

 
 
 

Η εκκλησία έχει καθιερώσει ένα σωρό 
γιορτές και ένα σωρό νηστείες.  Τις γιορτές 
τις χαίρονται οι πλούσιοι και τις νηστείες 

τις λούζονται οι φτωχοί.  (Βολταίρος) 
 
 
 
Όταν πριονιστεί και το τελευταίο δέντρο, όταν φαγωθεί και 
το τελευταίο ψάρι, όταν δηλητηριαστεί και το τελευταίο 

ρυάκι, θα καταλάβουμε επιτέλους ότι τα λεφτά δεν 
τρώγονται. 
(Ινδιάνικη παροιμία) 

 
 
 
 

Όσο πιο πολύ κυνηγάς τα λεφτά τόσο πιο 
δύσκολα τα γραπώνεις. 

(Μάικ Τέιτουμ) 
 
 
 

Κανείς δεν θα θυμόταν τον καλό Σαμαρείτη 
αν είχε μόνον καλές προθέσεις.  Αλλά είχε 

και λεφτά! 
(Μάργκαρετ Θάτσερ) 

 
 

Δεν είναι ότι αγαπάω τα λεφτά, είναι ότι το 
χρήμα με χαλαρώνει. 

(Τζο Λιούις) 
 

Χωρίς γυναίκες, τα λεφτά θα ήταν για 
πέταμα. 

(Αριστοτέλης Ωνάσης) 


