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Ήρθε Γράµµα στο Σχολείο 
Παγκόσμια Ημέρα ΑΠΟΤΑΜΙΕΣΥΣΗΣ 

31 Οκτωβρίου 2017 

Το συγκεκριμένο γραμματόσημο εκδόθηκε το 2015 

από την ΕΛΤΑ στο πλαίσιο εορτασμού της 

Παγκόσμιας Ημέρας Αποταμίευσης. Τι γνωρίζετε 

σχετικά με την ιστορία του ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΜΚΟΥ 

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ στην Ελλάδα; Προς τι εξυπηρετεί η 

αποταμίευση;   

 
 

Παγκόσμια Ημέρα ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ 
για την Εκπαιδευτική Κοινότητα  
παρατίθεται αυτούσιο απόσπασμα από την ιστοσελίδα: http://iscreta.gr 

Φασούλι το φασούλι γεμίζει το σακούλι 

Ο λόγος του εορτασμού της κατά τη συγκεκριμένη 

ημερομηνία γίνεται σε ανάμνηση της ίδρυσης του Διεθνούς 

Ινστιτούτου Ταχυδρομικών Ταμιευτηρίων στο Μιλάνο στις 31 

Οκτωβρίου 1924. 

Η αποταμίευση, καλό είναι, και ιδιαιτέρως στην εποχή μας, 

να γίνει τρόπος ζωής, χωρίς υπερβολές πάντα. Η έμμετρη 

και λογική αποταμίευση ενός ποσού των εσόδων μας σε 

μηνιαία βάση, αν γίνει συνήθεια, μπορεί να διευκολύνει τόσο 

σε απρόβλεπτες οικονομικές δαπάνες που μπορεί να 

ανακύψουν, όσο και στην κάλυψη επιπλέον επιθυμιών μας 

για αγορές, που δεν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα να 

γίνουν διαφορετικά, λόγω περιορισμένου budget. 

Με αφορμή την 31η Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης, ο Αισώπειος μύθος « Ο 

τζίτζικας και ο μέρμηγκας» είναι ο πιο επίκαιρος για τους μικρούς μας φίλους! Ο τζίτζικας 

ολημερίς καθόταν και τραγουδούσε, ενώ ο μέρμηγκας δουλεύει σκληρά και αποταμιεύει 

σπόρους στη μικρή του φωλιά για να περάσει το χειμώνα. Οι δυο αυτοί φίλοι αποτελούν ένα 

εξαίρετο παράδειγμα για να δώσουμε στα παιδιά να καταλάβουν την έννοια της 

μεθοδικότητας και της προνοητικότητας. 

Η αγορά ενός όμορφου κουμπαρά στο παιδί σας είναι η τέλεια ευκαιρία για να κάνετε μια 

συζήτηση για το τι σημαίνει «αποταμιεύω», καθώς είναι σημαντικό τα παιδιά να έχουν το δικό 

τους χαρτζιλίκι από μικρά και να μάθουν να το 

διαχειρίζονται σωστά. Άλλωστε η έννοια της 

εξοικονόμησης αποτελεί σήμερα ορόσημο για τα 

σύγχρονα νοικοκυριά. 

Τα παιδιά καθημερινά ακούν για την οικονομική κρίση 

και το θέμα αυτό μονοπωλεί τις οικογενειακές 

συζητήσεις. Ωστόσο, η κάθε ηλικία είναι διαφορετική για 

την κατανόηση της έννοιας των χρημάτων, της 

ακρίβειας και της ανταλλαγής. Το πρώτο βήμα είναι να 

μπορεί να αρχίσει να αναγνωρίζει τα χρήματα και να τα 
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ξεχωρίζει και αυτό μπορεί να γίνει μέσω διαφόρων παιχνιδιών. Το παιχνίδι «πωλητές και 

πελάτες στο μεγάλο παζάρι» πάντα ήταν ένας εύκολος και διασκεδαστικός τρόπος μάθησης. 

Ο ρόλος τον γονιών σε όλη αυτήν την διαδικασία «οικονομικής διδασκαλίας» είναι 

ουσιαστικής σημασίας, καθώς είναι αυτοί που αποτελούν το πρότυπο. Ο τρόπος που 

διαχειρίζεστε τα χρήματα αλλά και η σχέση σας με αυτά υιοθετείται από τα παιδιά σας μέσω 

της παρατήρησης και της μίμησης. Από την άλλη, όμως, χρειάζεται προσοχή και μέτρο 

καθώς η αποταμίευση είναι μια έννοια τόσο ευαίσθητη που αν δεν την κάνουμε σωστά, τότε 

μπορεί να αλλάξει πρόσωπο κι από καλή αποταμίευση να μεταμορφωθεί σε τσιγκουνιά, 

φιλαργυρία, μιζέρια και κακομοιριά. 

Σκοπός είναι να μεταφυτεύσουμε στα παιδιά μας μια σωστή σχέση με το χρήμα και, με 

πνεύμα οικονομίας και προνοητικότητας, να δείχνουμε ότι δεν πρέπει να κάνουμε 

αποταμίευση, για να ικανοποιήσουμε τη φιλαργυρία μας, αλλά για να ικανοποιούμε τις 

ανάγκες μας και να εκπληρώνουμε τα όνειρα μας. 

Αποταμίευση σημαίνει να περιορίζουμε την κατανάλωση του σήμερα, για να μπορούμε να 

αντιμετωπίζουμε τις ανάγκες του αύριο…Ο άνθρωπος από τότε που εμφανίστηκε στη γη, είχε 

το ένστικτο της αυτοσυντήρησης και αυτό τον οδήγησε στην αποταμίευση για να επιβιώσει. Η 

αρχή έγινε με τρόφιμα και σιγά-σιγά μέσα στους αιώνες άρχισε να αποταμιεύει και άλλα 

πράγματα όπως για παράδειγμα ρούχα. 

 

Σταλαγματιά σταλαγματιά γεμίζει η στάμνα η πλατιά 

Το ίδιο κακό με τη σπατάλη είναι και η φιλαργυρία. Όταν ο τσιγκούνης άνθρωπος μαζεύει τα 

χρήματά του στο σεντούκι χωρίς να πιάνουν τόπο για κάποιον ή κάτι, τότε κι αυτό είναι το ίδιο 

κακό με τη σπατάλη. Η φιλαργυρία είναι μανία, είναι αρρώστια που προσβάλλει τον 

άνθρωπο, και δεν τον κάνει ωφέλιμο για την κοινωνία και για τους γύρω του. 

Στην Ελλάδα η ημέρα αυτή άρχισε να εορτάζεται από το 1936. 

Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η «Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης »  συνεχίστηκε και 

έφτασε στο απόγειο της δημοτικότητάς της  κατά τα έτη μεταξύ 1955 και 1970. Έγινε μια 

πραγματική παράδοση σε ορισμένες χώρες. Και φυσικά απόκτησαν και τα σύμβολά τους.  

Στην Αυστρία, για παράδειγμα, η επίσημη μασκότ της εξοικονόμησης, η λεγόμενη «Sparefroh» 

έφτασε σε τέτοια δημοτικότητα που δόθηκε  από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας το όνομα 

ενός δρόμου για χάριν της. Στη δεκαετία του 1970, η «Sparefroh-Journal», έγινε ένα 

εκπαιδευτικό περιοδικό για τους νεότερους ανθρώπους που κατέληξε σε κυκλοφορία 400.000 

αντιτύπων. 

Το δικό μας πασίγνωστο γουρουνάκι γεννήθηκε σαν ιδέα επειδή από πάντα ήταν  σύμβολο 

αφθονίας και ευημερίας, ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Πριν από τη βιομηχανική επανάσταση, οι 

αγροτικές οικογένειες στην Αγγλία, στη Γαλλία ή στη Γερμανία είχαν τη συνήθεια να κρατούν 

κατά μέρος ένα γουρουνάκι, για να μπορούν να το πουλήσουν σε περίπτωση οικονομικής 

ανάγκης. Έτσι οι πρώτοι κουμπαράδες απέκτησαν το σχήμα του γουρουνιού για να 

συμβολίσουν το προνοητικό πνεύμα εγκράτειας και αποταμίευσης. 

Από την αρχαιότητα, τα γουρούνια ήταν ιδιαίτερα αγαπητά , αν και  στις διαβόητες δίκες 

ζώων, τον Μεσαίωνα, εννιά στις δέκα φορές κατηγορούμενος ήταν γουρούνι. Κατά τον 

Μεσαίωνα επικρατούσε η αντίληψη ότι, αν έχεις στην κατοχή σου ένα γουρούνι (σύμβολο 

γονιμότητας, δύναμης και ταχύτητας), δεν θα πεινάσεις ποτέ. 

Ωστόσο, εικάζεται ότι οι πήλινοι κουμπαράδες-γουρουνάκια έκαναν την εμφάνισή τους –

μάλλον κατά λάθος- αρκετά αργότερα, στην Αγγλία, γύρω στα τέλη του 18ου αιώνα. Τότε, 



  

κατασκευάζονταν από πηλό κάποια δοχεία με την ονομασία pygg jars. Όταν λοιπόν 

ζητήθηκε από κάποιον τεχνίτη να κατασκευάσει ένα pygg jar, αυτός, λόγω ομοηχίας με τη 

λέξη «pig», δημιούργησε έναν κουμπαρά-γουρουνάκι. 

Στην Ελλάδα ο κουμπαράς πρωτοεμφανίζεται από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο τον Αύγουστο 

του 1934 και πολύ γρήγορα γίνεται το αγαπημένο σύμβολο της παιδικής αποταμίευσης. Οι 

πρώτοι κουμπαράδες ήταν μεγάλοι και είχαν παραλληλόγραμμο σχήμα, ενώ οι μικροί 

κουμπαράδες είχαν σχήμα κυλινδρικό και αργότερα καθιερώθηκε και το οβάλ σχήμα. Η τιμή 

πώλησής τους το 1934 ήταν 70δρχ. για τον μεγάλο και 50δρχ. για τον μικρό. 

 

Σήμερα το επίκεντρο των τραπεζών που οργανώνουν την Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης 

είναι στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου πολλοί άνθρωποι δεν έχουν τραπεζικό λογαριασμό. 

Το Ταμιευτήριο  στις τράπεζες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της 

αποταμίευσης στις χώρες αυτές με ορισμένες εκστρατείες και πρωτοβουλίες, όπως η 

συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις, προκειμένου να διπλασιάσει τον αριθμό των 

αποταμιεύσεων λογαριασμών που τηρούνται από τους φτωχούς. 

Πηγή:  http://iscreta.gr 
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