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Το βιβλίο “Ο Δρόμος προς τον Πλούτο” είναι μια ρεαλιστκή και γοητευτική 
προσέγγιση σε θέματα θεμελιώδη για την οικονομία και την κοινωνία, και 
κυρίως πάνω στο αιώνιο όνειρο της απόκτησης του πλούτου. Στις σελίδες του 
εμπεριέχονται απλές και χρηστικές συμβουλές, άλλοτε με αυστηρό κι άλλοτε 
με χαριτωμένο τρόπο, όπως και αλήθειες πανανθρώπινες, που ιδιαιτέρως σε 
περιόδους οικονομικής κρίσης καθίστανται περισσότερο επίκαιρες από ποτέ. 
Το βιβλίο αυτό είναι ένα πολύτιμο εργαλείο σκέψης και έρευνας 
απευθυνόμενο σε όλες τις ηλικίες, ένα έργο πραγματικά κλασικό και 
διαχρονικό. 

  

 

 



Λίγα λόγια για τον συγγραφέα 

Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος, ένας από τους λεγόμενους Εθνοπατέρες των 
Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, δεν ήταν μόνο ένας σπουδαίος συγγραφέας, 
πολιτικός και διπλωμάτης. Ήταν και σπάνιος επιστήμονας και εφευρέτης στο 
βαθμό που δικαιωματικά κερδίζει τον τίτλο τού «Homo Universalis», του 
πολυμαθούς και πολυπράγμονος ανθρώπου. 

Γεννημένος στη Βοστόνη στις 17 Ιανουαρίου του 1706, ήταν το δέκατο 
πέμπτο από τα δεκαεφτά παιδιά του σαπωνοποιού και κηροποιού πατέρα 
του, Γιοσάια Φράνκλιν, που είχε γεννηθεί στην Αγγλία. Ο Βενιαμίν μάλιστα 
ήταν περήφανος για την ταπεινή του καταγωγή και η ανάδειξή του σε μορφή 
του αγώνα των Αμερικανών για ανεξαρτησία δεν αλλοίωσε ποτέ τη σεμνή του 
προσωπικότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το ότι δεν κατοχύρωσε 
καμία από τις ευρεσιτεχνίες του, λέγοντας ότι ανήκουν στο λαό. 

Το ταξίδι του στο Λονδίνο σε εφηβική ακόμα ηλικία τον έφερε σε επαφή με την 
ευρωπαϊκή σκέψη. Με την επιστροφή του στην Αμερική, στη Φιλαδέλφεια, 
τότε κύρια πόλη των αποικιών των Άγγλων εκεί, άρχισε να ασχολείται με 
πολλά και διάφορα αντικείμενα ως ανήσυχο και ενθουσιώδες πνεύμα. 

Η πρώτη του επαγγελματική ενασχόληση, από τα δώδεκά του χρόνια, ήταν με 
την τυπογραφία, που αργότερα τον οδήγησε και στην έκδοση εφημερίδων με 
μεγάλη κυκλοφορία. Ωστόσο, δεν άργησε να στραφεί και στη μετεωρολογία 
και τη φυσική, στις οποίες μεγαλούργησε με εφευρέσεις όπως το 
αλεξικέραυνο, τα διπλοεστιακά γυαλιά και πολλές άλλες. Οι μελέτες του για 
τον ηλεκτρισμό άνοιξαν το δρόμο για την πρόοδο που ακολούθησε στον 
συγκεκριμένο τομέα. 

Θεωρείται από τους χαρακτηριστικότερους εκπροσώπους του Αμερικανικού 
Διαφωτισμού, και ο τίτλος του «Πρώτου Αμερικανού» που του απονεμήθηκε 
συνοψίζει και συμβολίζει τον ακούραστο αγώνα του για την ένωση των 
αποικιών στο αμερικανικό έδαφος, με στόχο τελικά την ανεξαρτητοποίηση 
από την αγγλική κυριαρχία. 

Δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι έχει διαμορφώσει τη σκέψη του 
αμερικανικού λαού από τα μέσα του δέκατου όγδοου αιώνα έως σήμερα, και 
αυτό αποτελεί σαφώς και τη μεγαλύτερη παρακαταθήκη ενός από τους 
κύριους ταγούς τού τότε νεότευκτου αμερικανικού έθνους. 

«Ο Φραγκλίνος συνδύαζε τις αρετές του Πουριτανισμού, χωρίς τα 
μειονεκτήματά του, με τη φώτιση του Διαφωτισμού, χωρίς τη λάβα του» 
αναφέρει χαρακτηριστικά ο ιστορικός Χένρι Στιλ Κόμαγκερ. 

Υπηρέτησε τον αμερικανικό λαό από διάφορα αξιώματα, όπως αυτό του 
εκπροσώπου στη Γαλλία και τη Σουηδία, ενώ ήταν από τους συντάκτες της 
περίφημης Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ (1776) και η υπογραφή 
του βρίσκεται και κάτω από το πρώτο Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών. 



Ήταν μάλιστα τόσο φιλελεύθερες οι απόψεις του, όπως άλλωστε εκφράζονται 
και μέσα από την οικονομική του προσέγγιση, ώστε λίγο καιρό πριν πεθάνει 
απελευθέρωσε τους δούλους-υπηρέτες που είχε. 

Ο Φραγκλίνος είχε την ευτυχία να βιώσει τον Αγώνα της Ανεξαρτησίας των 
ΗΠΑ και να πεθάνει πια πλήρης ημερών και εμπειριών το 1790, αφήνοντας 
ανεξίτηλα τα σημάδια του στην αμερικανική ιστορία. 

Η χώρα του τον τιμά πάντα με κάθε τρόπο, αφού βρίσκεται σε νομίσματα, 
χαρτονομίσματα, γραμματόσημα, και σε ονομασίες πόλεων, οδών, πλοίων, 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, εταιρειών κ.λπ. 

  

Εισαγωγή 

Ο δρόμος προς τον πλούτο αποτελεί ένα απάνθισμα από τις ετήσιες εκδόσεις 
του Αλμανάκ του φτωχού Ρίτσαρντ, ενός ημερολογίου που γνώρισε τεράστια 
επιτυχία στα είκοσι πέντε συναπτά έτη που εκδιδόταν καθώς περιλάμβανε 
πρακτικές συμβουλές και εκλαϊκευμένες επιστημονικές θεωρίες, που για 
πολλούς αποτέλεσαν τη βάση της αμερικανικής νοοτροπίας έναντι του 
χρήματος και του πλούτου. 

Χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο Ρίτσαρντ Σόντερς, ο Φραγκλίνος έκανε μια 
περιουσία συγγράφοντας και πουλώντας κάθε χρόνο από το 1732 έως το 
1757 το ημερολόγιο αυτό, που τότε αποκαλείτο αλμανάκ −λόγω της ποικίλης 
ύλης του− και γινόταν ανάρπαστο στις υπό αγγλική ακόμη κυριαρχία 
αμερικανικές αποικίες. 

Μερικά από τα κομμάτια με τη μεγαλύτερη απήχηση στο αναγνωστικό κοινό 
συνθέτουν και την παρούσα επιλογή, που είναι μία από τις πλέον 
αντιπροσωπευτικές, ενώ έχουν κυκλοφορήσει και πολλές άλλες με αρκετά 
κοινά κείμενα. Πρόκειται για μια συλλογή αφηγήσεων, άρθρων και επιστολών 
που διδάσκουν, ψυχαγωγούν και καθοδηγούν τον αναγνώστη, είτε έχει 
επιχειρηματικά ενδιαφέροντα είτε απλώς επιθυμεί να ελέγξει καλύτερα τα 
προσωπικά οικονομικά του καθώς και του οίκου του. 

Παρά τη σεβαστή ηλικία του, καθώς τα κείμενα είναι από δύο έως τριών 
αιώνων πλέον, το βιβλίο είναι πάντα επίκαιρο καθώς η απλή και γοητευτική 
προσέγγιση που επιχειρεί σε θέματα θεμελιώδη για τις οικονομικές και 
κοινωνικές επιστήμες είναι χωρίς ημερομηνία λήξης και κατακτά το 
χαρακτηρισμό του διαχρονικού, ανυψώνοντας το έργο σε αυτό που ορίζουμε 
ως «κλασικό». 
Στις σελίδες του βρίσκει κανείς μικρές και μεγάλες συμβουλές, δοσμένες 
άλλοτε με αυστηρό κι άλλοτε με χαριτωμένο τρόπο, όπως και αλήθειες 
πανανθρώπινες, που ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής κρίσης μοιάζουν πιο 
επίκαιρες από ποτέ. 

Αποφθέγματα όπως το «ο χρόνος είναι χρήμα» και το «όποιος κοιμάται νωρίς 
και ξυπνά νωρίς, γίνεται πλούσιος, σοφός και υγιής», που περιέχονται στο 



ανά χείρας απάνθισμα, είναι όχι μόνο αναπόσπαστα κομμάτια του 
αγγλοσαξονικού πολιτιστικού κεκτημένου με καθημερινή χρήση στην αγγλική 
γλώσσα, αλλά έχουν ταξιδέψει από χώρα σε χώρα και από γλώσσα σε 
γλώσσα τόσο, ώστε έχει λησμονηθεί η προέλευσή τους από τους 
περισσότερους. 

Η έκδοση αυτή χρησιμεύει όχι μόνο για να τα υπενθυμίσει ή να τα διδάξει, 
αλλά και για να βοηθήσει και τον Έλληνα μελετητή της αμερικανικής ιστορίας 
να κατανοήσει τις ρίζες του τρόπου σκέψης της υπερατλαντικής αυτής χώρας. 
Σύμφωνα με αυτήν, η κοινωνική προέλευση, το θρησκευτικό δόγμα και ο 
τόπος καταγωγής δεν είχαν τη σημασία που τα περιέβαλλε στον Παλαιό 
Κόσμο, δηλαδή στην Ευρώπη, αφού η επιχειρηματικότητα και η εργατικότητα 
με γνώμονα το κέρδος υπερτερούσαν όσον αφορά την κοινωνική ανέλιξη στον 
Νέο Κόσμο. 

Η αυθεντική αυτή κατάθεση του Βενιαμίν Φραγκλίνου αποτελεί συνεπώς 
πολύτιμο εργαλείο σκέψης και έρευνας, απευθυνόμενο σε όλες τις ηλικίες, 
αφού έχει κάτι να προσφέρει σε όλες τις ομάδες αναγνωστών. 
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