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Οι συμφορές του δανεισμού
(Περὶ τοῦ μὴ δεῖν δανείζεσθαι)



ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΗ ΔΕΙΝ ΔΑΝΕΙΖΕΣΘΑΙ

1. Ὁ Πλάτων ἐν τοῖς Νόμοις οὐκ ἐᾷ μετα-
λαμβάνειν ὕδατος ἀλλοτρίου τοὺς γείτονας, ἂν 
μὴ παρ’ αὑτοῖς ὀρύξαντες ἄχρι τῆς κεραμίτι-
δος καλουμένης γῆς ἄγονον εὕρωσι νάματος 
τὸ χωρίον· ἡ γὰρ κεραμῖτις φύσιν ἔχουσα λι-
παρὰν καὶ πυκνὴν στέγει παραλαβοῦσα τὸ 
ὑγρὸν καὶ οὐ διίησι· δεῖν δὲ μεταλαμβάνειν 
τἀλλοτρίου τοὺς ἴδιον κτήσασθαι μὴ δυναμένους· 
ἀπορίᾳ γὰρ βοηθεῖν τὸν νόμον. ἆρ’ οὐ δὴ ἔδει 
καὶ περὶ χρημάτων εἶναι νόμον, ὅπως μὴ δα-
νείζωνται παρ’ ἑτέρων μηδ’ ἐπ’ ἀλλοτρίας 
πηγὰς βαδίζωσι, μὴ πρότερον οἴκοι τὰς αὑτῶν 
ἀφορμὰς ἐξελέγξαντες καὶ συναγαγόντες ὥσπερ 
ἐκ λιβάδων τὸ χρήσιμον καὶ ἀναγκαῖον αὑτοῖς; 

ΟΙ ΣΎΜΦΟΡΕΣ ΤΟΎ ΔΑΝΕΙΣΜΟΎ

Ο Πλάτωνας στους Νόμους απαγορεύει να παίρ-
νει κανείς νερό από τη γη των γειτόνων του αν 
δεν έχει πρώτα αποτύχει να βρει νερό στον δικό 
του τόπο, έχοντας σκάψει μέχρι να συναντήσει 
τη λεγόμενη κεραμίτιδα, δηλαδή στρώμα αργί-
λου (η άργιλος είναι λιπαρή και συμπαγής, κα-
τακρατεί το υγρό και δεν το αφήνει να τη δια-
περάσει)· επιβάλλει ωστόσο να μοιράζονται το 
νερό των γειτόνων τους όσοι δεν μπορούν να 
έχουν δικό τους, καθώς ο νόμος οφείλει, στη 
δυσπραγία, να παρέχει βοήθεια. Δεν θα έπρεπε 
λοιπόν να υπάρχει και για τα χρήματα νόμος, 
που να απαγορεύει στους ανθρώπους να δανεί-
ζονται από άλλους και να καταφεύγουν σε ξέ-
νες πηγές, αν πρώτα δεν εξετάσουν τη δική τους 
περιουσία και τις δικές τους δυνατότητες, και 
δεν ξεχωρίσουν και συγκεντρώσουν, σταγόνα 
σταγόνα, ό,τι τους είναι χρήσιμο και αναγκαίο;  
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νυνὶ δ’ ὑπὸ τρυφῆς καὶ μαλακίας ἢ πολυτε-
λείας οὐ χρῶνται τοῖς ἑαυτῶν, ἔχοντες, ἀλλὰ 
λαμβάνουσιν ἐπὶ πολλῷ παρ’ ἑτέρων, μὴ δεόμε-
νοι· τεκμήριον δὲ μέγα· τοῖς γὰρ ἀπόροις οὐ δα-
νείζουσιν, ἀλλὰ βουλομένοις εὐπορίαν τιν’ ἑαυ-
τοῖς κτᾶσθαι· καὶ μάρτυρα δίδωσι καὶ βεβαιωτὴν 
ἄξιον, ὅτι ἔχει, πιστεύεσθαι, δέον ἔχοντα μὴ δα-
νείζεσθαι.

2. Τί θεραπεύεις τὸν τραπεζίτην ἢ πραγμα- 
τευτήν; ἀπὸ τῆς ἰδίας δάνεισαι τραπέζης· 
ἐκπώματ’ ἔχεις, παροψίδας ἀργυρᾶς, λεκα- 
νίδας· ὑπόθου ταῦτα τῇ χρείᾳ· τὴν δὲ τράπε-
ζαν ἡ καλὴ Αὐλὶς ἢ Τένεδος ἀντικοσμήσει τοῖς 
κεραμεοῖς, καθαρωτέροις οὖσι τῶν ἀργυρῶν·  

Στις μέρες μας, η τρυφή, η μαλθακότητα και η πο-
λυτέλεια έχουν κάνει τους ανθρώπους να μη χρη-
σιμοποιούν αυτά που έχουν, μολονότι έχουν αρκε-
τά· δανείζονται λοιπόν έναντι υψηλών τόκων, ενώ 
τίποτα δεν τους αναγκάζει. Περίτρανη απόδειξη 
γι’ αυτό είναι ότι κανείς δεν δανείζει σε άνθρω-
πο που δεν έχει οικονομικούς πόρους· δανείζουν 
σ’ εκείνους που επιθυμούν να αποκτήσουν ακόμη 
μεγαλύτερη άνεση· και φέρνουν μάρτυρες και πα-
ρέχουν εγγυήσεις για το ότι είναι άξιοι δανεισμού 
επειδή έχουν περιουσία, ενώ ακριβώς γι’ αυτόν 
τον λόγο θα έπρεπε να μη δανείζονται καθόλου.

Γιατί καλοπιάνεις τον τραπεζίτη1 ή τον μεσάζο-
ντα; Δανείσου από το δικό σου τραπέζι. Έχεις 
κύπελλα, ασημένια πιάτα, πιατέλες· ας τα στε-
ρηθείς στη δύσκολη ώρα. Η όμορφη Αυλίδα ή η 
Τένεδος θα στολίσουν το τραπέζι σου με πήλινα 
σκεύη, που είναι καθαρότερα από τα αργυρά.2  

1. Από την τράπεζα, δηλαδή το τραπέζι, του αργυ-
ραμοιβού πήραν το όνομά τους τα πιστωτικά ιδρύματα. 
Ύπήρχαν ιδιωτικά και δημόσια. Τα δεύτερα, καθώς και 
ορισμένοι ναοί, παρείχαν δάνεια με ηπιότερους όρους.

2. Ως «πώληση των ασημικών» τείνει να εννοείται 
σήμερα και η πώληση (ή παραχώρηση της εκμετάλλευσης) 
καίριων υποδομών, πλουτοπαραγωγικών πηγών κ.ο.κ. 

Ωστόσο ο Πλούταρχος ως «ασημικά» αντιλαμβάνεται τα 
περιττά που συγχρόνως έχουν αξία μεταπώλησης.
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οὐκ ὄζει τόκου βαρὺ καὶ δυσχερὲς ὥσπερ ἰοῦ 
καθ’ ἡμέραν ἐπιρρυπαίνοντος τὴν πολυτέλειαν, 
οὐδ’ ἀναμνήσει τῶν καλανδῶν καὶ τῆς νου-
μηνίας, ἣν ἱερωτάτην ἡμερῶν οὖσαν ἀποφράδα 
ποιοῦσιν οἱ δανεισταὶ καὶ στύγιον. τοὺς μὲν 
γὰρ ἀντὶ τοῦ πωλεῖν τιθέντας ἐνέχυρα τὰ 
αὑτῶν οὐδ’ ἂν ὁ θεὸς σῴσειεν ὁ Κτήσιος· 
αἰσχύνονται τιμὴν λαμβάνοντες, οὐκ αἰσχύνο-
νται τόκον τῶν ἰδίων διδόντες. καίτοι ὅ γε 
Περικλῆς ἐκεῖνος τὸν τῆς θεᾶς κόσμον, ἄγο-
ντα τάλαντα τεσσαράκοντα χρυσίου ἀπέφθου, 
περιαιρετὸν ἐποίησεν, ὅπως, ἔφη, χρησάμενοι 
πρὸς τὸν πόλεμον αὖθις ἀποδῶμεν μὴ ἔλατ-
τον· οὐκοῦν καὶ ἡμεῖς ὥσπερ ἐν πολιορκίᾳ 

Δεν έχουν τη βαριά και δυσάρεστη οσμή των τό-
κων, που, σαν τη σκουριά,3 κατατρών μέρα με 
την ημέρα την πολυτέλειά σου· ούτε θα σου θυ-
μίζουν διαρκώς την πρώτη του μήνα και τη νέα 
σελήνη, που, αν και ιερότερη απ’ όλες τις ημέ-
ρες, οι δανειστές την κάνουν αποφράδα και μι-
σητή. Τον άνθρωπο που, αντί να πουλήσει τα 
υπάρχοντά του, τα βάζει ενέχυρο –που ντρέπε-
ται να δεχτεί αντίτιμο, αλλά δεν ντρέπεται να 
πληρώνει τόκο για κάτι που είναι δικό του– 
ούτε ο Ζευς ο Κτήσιος4 δεν μπορεί να τον σώσει. 
Ο ίδιος ο Περικλής έδωσε εντολή να κατασκευά-
σουν τον διάκοσμο του αγάλματος της θεάς5 –
φτιαγμένον από σαράντα τάλαντα6 καθαρό χρυ-
σάφι–, με τρόπο που να μπορούν να τον αφαιρέ-
σουν, αν χρειάζονταν τον χρυσό για τον πόλεμο· 
ούτως ώστε, καθώς είπε, να μπορούν έπειτα να 
επιστρέψουν στη θεά τόσα όσα ακριβώς της πή-
ραν. Έτσι λοιπόν κι εμείς, όταν μας πολιορκεί  

3. Ακριβέστερα, αναφέρεται στην οξείδωση του ασημιού.
4. Προστάτης της περιουσίας.
5. Του χρυσελεφάντινου αγάλματος της Αθηνάς, που 

ήταν έργο του Φειδία και βρισκόταν στο εσωτερικό του 
Παρθενώνα.

6. Περί τον έναν τόνο.

Β
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ταῖς χρείαις μὴ παραδεχώμεθα φρουρὰν δανει-
στοῦ πολεμίου, μηδ’ ὁρᾶν τὰ αὑτῶν ἐπὶ δου-
λείᾳ διδόμενα· ἀλλὰ τῆς τραπέζης περιελόντες 
τὰ μὴ χρήσιμα, τῆς κοίτης, τῶν ὀχημάτων, τῆς 
διαίτης, ἐλευθέρους διαφυλάττωμεν ἑαυτούς, 
ὡς ἀποδώσοντες αὖθις, ἐὰν εὐτυχήσωμεν.

3. Αἱ μὲν οὖν ̔Ρωμαίων γυναῖκες εἰς ἀπαρχὴν 
τῷ Πυθίῳ Ἀπόλλωνι τὸν κόσμον ἐπέδωκαν, 
ὅθεν ὁ χρυσοῦς κρατὴρ εἰς Δελφοὺς ἐπέμφθη· 
αἱ δὲ Καρχηδονίων γυναῖκες ἐκείραντο τὰς κε-
φαλὰς καὶ ταῖς θριξὶν ἐντεῖναι τὰς μηχανὰς 
καὶ τὰ ὄργανα παρέσχον ὑπὲρ τῆς πατρίδος· 
ἡμεῖς δὲ τὴν αὐτάρκειαν αἰσχυνόμενοι κατα-
δουλοῦμεν ἑαυτοὺς ὑποθήκαις καὶ συμβολαίοις, 
δέον εἰς αὐτὰ τὰ χρήσιμα συσταλέντας καὶ συ-
σπειραθέντας ἐκ τῶν ἀχρήστων καὶ περιττῶν 
κατακοπέντων ἢ πραθέντων ἐλευθερίας αὑτοῖς 
ἱερὸν ἱδρύσασθαι καὶ τέκνοις καὶ γυναιξίν.

η δύσκολη ώρα, ας μη δεχτούμε για προστάτη 
μας τον δανειστή, τον εχθρό μας· κι ας μην υπο-
δουλώσουμε τα υπάρχοντά μας. Παίρνοντας ό,τι 
είναι άχρηστο από το τραπέζι, το κρεβάτι, τα 
οχήματα, τις καθημερινές συνήθειές μας, ας δια-
φυλάξουμε την ελευθερία μας, ώστε όλα αυτά 
να τα επαναφέρουμε στη ζωή μας, αν τα πράγ-
ματα μας έρθουν ευνοϊκά.

Οι Ρωμαίες πρόσφεραν στον Πύθιο Απόλλωνα 
τα κοσμήματά τους, απ’ τα οποία φτιάχτηκε 
ο χρυσός κρατήρας που στάλθηκε στους Δελ-
φούς· όσο για τις Καρχηδόνιες, έκοψαν τα μαλ-
λιά τους για να χρησιμοποιηθούν στις πολεμι-
κές μηχανές7, για την υπεράσπιση της πατρί-
δας τους. Εμείς όμως ντρεπόμαστε για την ανε-
ξαρτησία μας και υποδουλώνουμε τους εαυτούς 
μας με υποθήκες και συμβόλαια, αντί να περι-
ορίσουμε τις ανάγκες μας και να αρκεστούμε 
στα απαραίτητα, ώστε, από τα άχρηστα και τα 
περιττά, απ’ όσα πετάξαμε απ’ τη ζωή μας ή 
πουλήσαμε, να χτίσουμε έναν ναό της Ελευθε-
ρίας για εμάς, τα παιδιά και τις γυναίκες μας.7. Πιθανώς κάποιο είδος καταπέλτη.
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