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Μια φορά και ένα καιρό… 

Πριν από πολλά χρόνια, ςε μια μακρινι χϊρα ηοφςαν 4 
μικρά πλαςματάκια που όλθ τθ μζρα ζψαχναν για το ΣΤΡΙ 
τουσ μζςα ςε ζνα λαβφρινκο. Αυτό το ΣΤΡΙ τουσ ζτρεφε 
κακθμερινά και τουσ ζκανε ευτυχιςμζνουσ. Σα δφο πλάς-
ματα ιταν ποντικάκια (ο ΡΟΤΘΟΤΝΗ και ο ΣΡΕΧΑΛΗ) 
και τα άλλα δφο ανκρωπάκια (ο ΧΜ και ο ΧΑ). 
 
Αυτά τα 4 πλαςματάκια εξαςφάλιηαν το ΣΤΡΙ τουσ από 
τον «ΣΤΡΟΣΑΘΜΟ Σ» όπου κακθμερινά ζτρωγαν ΣΤΡΙ 
με τθν ψυχι τουσ. Δεν ιξεραν, ΟΤΣΕ από ποφ ερχόταν το 
ΣΤΡΙ, ΟΤΣΕ ποιοσ το ζφερνε. Απλϊσ τα 4 πλαςματάκια 
ζπαιρναν ωσ δεδομζνο ότι κα υπιρχε ΣΤΡΙ για πάντα. 
Όμωσ το τζλοσ του κόςμου δεν άργθςε να φτάςει. Κάποια 
θμζρα, όπωσ γίνεται πάντα, ΣΟ ΣΤΡΙ ΣΕΛΕΙΩΕ!!! 
 
Σα 2 ποντικάκια, ο ΡΟΤΘΟΤΝΗ και ο ΣΡΕΧΑΛΗ, που 
παρατθροφςαν τισ μικρζσ κακθμερινζσ αλλαγζσ ςτον 
«ΣΤΡΟΣΑΘΜΟ Σ», δεν ξαφνιάςτθκαν. Φόρεςαν τα πα-
ποφτςια τουσ και άρχιςαν να ψάχνουν για ΣΤΡΙ ςε άλλα 
ςθμεία του λαβφρινκου μζχρι που το βρικαν. Σα 2 αν-
κρωπάκια αντίκετα, που ΔΕΝ παρατθροφςαν τισ αλλαγζσ 
που γινόντουςαν, ζπακαν ςοκ όταν το ΣΤΡΙ τελείωςε! Δεν 
μποροφςαν να το πιςτζψουν!!! Ζτςι ο ΧΜ και ο ΧΑ ςυνζ-
χιςαν κακθμερινά να πθγαίνουν ςτον «ΣΤΡΟΣΑΘΜΟ Σ» 
περιμζνοντασ να εμφανιςκεί με μαγικό τρόπο το ΣΤΡΙ που 
ςυνικιηαν να τρϊνε για τόςο καιρό… 
 
Η παραπάνω ιςτορία είναι ςχεδόν αυτολεξεί από το διά-
ςθμο βιβλίο του Spencer Johnson, “Who Moved My 
Cheese?”, 1988, που ζχει πουλιςει πάνω από 24 εκατομ-
μφρια αντίτυπα (Η Ελλθνικι ζκδοςθ ζγινε το ζτοσ 2000 
και ζχει τίτλο “Ποιοσ Πιρε το ΣΤΡΙ μου;”). 
 

Ο ΣΤΡΟΣΑΘΜΟ των νεοελλήνων… 

Πολλοί από εμάσ ςιμερα βρίςκονται ςτθν κζςθ του ΧΜ 
και του ΧΑ, ενϊ τθ κζςθ του «ΣΤΡΟΣΑΘΜΟΤ» τθν ζχει 
το Ελλθνικό Δθμόςιο. Για πολλά χρόνια, οι Ζλλθνεσ ςτα 
πζρατα τθσ οικουμζνθσ γνϊριηαν για «το βόλεμα ςτο Ελ-
λθνικό δθμόςιο». Νομίηαμε, κεωροφςαμε δεδομζνο κα 
ζλεγα, ότι ο «Ελλθνικόσ ΣΤΡΟΣΑΘΜΟ» κα μποροφςε 
κεωρθτικά να «βολζψει» όλουσ τουσ Ζλλθνεσ και με ζναν 
μαγικό τρόπο να τουσ εξαςφαλίηει το ΣΤΡΙ μζχρι το τζλοσ 
τθσ ηωισ μασ. Ζτςι εμείσ πιζηαμε, και οι κυβερνιςεισ μασ, 
για να εξαςφαλίςουν ψιφουσ, διόριηαν όλο και ποιο 
πολλοφσ, που δοφλευαν όλο και πιο λίγο, και που πλθρω-
νόντουςαν μζτρια εφ’ όρου ηωισ. Και πιζηαμε για περις-
ςότερουσ διοριςμοφσ: Μόνιμοι, ςυμβαςιοφχοι, ωρομίς-
κιοι, με μπλοκάκι, με Stage, με μετάταξθ, με απόςπαςθ, 
με ΟΣΙΔΗΠΟΣΕ!!! 
 
Οι ενδείξεισ ότι τα πράγματα δεν ιταν καλά υπιρχαν. 
Από τθν δεκαετία του 1980, οι ζρευνεσ ζδειχναν ότι οι 
απόφοιτοι τθσ μζςθσ εκπαίδευςθσ με ςυντριπτικά πο-
ςοςτά άνω του 90%, οραματιηόταν να «ςταδιοδρομιςο-
υν» ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο και να εξαςφαλίηουν δια βίου 
το ΣΤΡΙ τουσ από τον «Ελλθνικό ΣΤΡΟΣΑΘΜΟ». 
 

  «Είχε μπάρμπα ςτθν Κορϊνθ και βολεφτθκε!» 

  «Μπεσ ςτο Δθμόςιο και δεν ςε κουνάει κανείσ!» 

  «Μπικε ςτο Δθμόςιο και εξαςφαλίςτθκε για πάντα!» 

  «Σθν βόλεψε το τφποσ!» 

  «Σροφπωςε ο μπαγάςασ!» 

  «Σθν ζκανε με το Δθμόςιο!» 

  «Δεν ζχεισ κανζνα πολιτικό να ςε διορίςει;» 

  «Δεν ζχεισ κανζνα γνωςτό να ςε βολζψει;» 

  «Σι ανάγκθ ζχεισ εςφ τϊρα που μπικεσ ςτο δθμόςιο;» 
 
Εκφράςεισ όπωσ οι παραπάνω, χαρακτιριςαν γενιζσ και 
γενιζσ Ελλινων ςτθν προςπάκειά τουσ να «τραφοφν» 
από τον Ελλθνικό ΣΤΡΟΣΑΘΜΟ και να κάνουν το όνειρό 
τουσ πραγματικότθτα με τθν βοικεια των εκάςτοτε άβο-
υλων να αντιδράςουν Ελλθνικϊν Κυβερνιςεων! 
 
Πολλοί λίγοι αντζδραςαν όπωσ ζπρεπε. Ζτςι, γαλουχικθ-
καν πολλζσ γενιζσ με τισ κάτωκι καταςτροφικζσ απόψεισ 
ριηωμζνεσ μζςα τουσ: «ΝΑ ΣΡΟΤΠΩΩ», «ο ΚΑΛΟ ΔΗ-
ΜΟΙΟ ΣΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΟ ΚΑΛΟ ΚΡΑΣΟ» και «θ ΚΑΚΗ 
ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ». 
 

Σο Δημόςιο μεγάλωνε και το ΣΤΡΙ τελείωνε… 

Κάπωσ ζτςι μεγάλωςε το Δθμόςιο χωρίσ κανείσ να γνωρί-

ηει: οφτε πόςουσ ζτρεφε, οφτε πόςουσ χρειαηόταν να 
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τρζφει. Και ζπρεπε να δίνει κακθμερινό ΣΤΡΙ ςτουσ αν-

κρϊπουσ του δθμοςίου για: 

 Μιςκοφσ, επιδόματα και άδειεσ 

 επιτροπζσ εντόσ ωραρίου και εικονικζσ υπερωρίεσ  

 επιδόματα ζγκαιρθσ προςζλευςθσ ςτθν εργαςία 

 υπθρεςιακά αυτοκίνθτα και επιδόματα εκτόσ ζδρασ 

 νοςοκομειακι περίκαλψθ, καταςκθνϊςεισ και εξοχζσ 

 επιπλζον παροχζσ, εφάπαξ και ςυντάξεισ… 

Συρί με τθν ςζςουλα δθλαδι, ςε διαφορετικά μεγζκθ και 
ςε πολλζσ ποικιλίεσ!!! 
 
Αλλά δυςτυχϊσ, περνϊντασ τα χρόνια, «Ο Ελλθνικόσ ΣΤ-
ΡΟΣΑΘΜΟ», εκτόσ από τουσ μόνιμουσ δθμοςίουσ υ-
παλλιλουσ που ζτρεφε, ζπρεπε να δίνει ΣΤΡΙ και ςτουσ 
ςυνταξιοφχουσ του δθμοςίου. υνταξιοφχοι που, όςο με-
γάλωνε το Δθμόςιο, τόςο περιςςότεροι γινόταν! Αυτοί οι 
ςυνταξιοφχοι, πολλζσ φορζσ, άρχιηαν να τρϊνε το ΣΤΡΙ 
τθσ ςφνταξθσ από τθν θλικία των 40 ετϊν με αδιανόθτεσ 
ευεργετικζσ διατάξεισ των εκάςτοτε αφελϊν και ανίκανων 
κυβερνιςεϊν μασ. Βζβαια όλοι πίςτευαν ότι το ΣΤΡΙ ΔΕΝ 
ΘΑ ΣΕΛΕΙΩΕΙ ΠΟΣΕΕΕΕΕ!!!  
 
Ζτςι, όταν το 2008 άρχιςαν οι δυςκολίεσ ςτισ παγκόςμιεσ 
χρθματαγορζσ με τθν κατάρρευςθ τθσ Lehman Brothers, 
αποδείχτθκε κάτι δεν πιγαινε καλά με το ΣΤΡΙ του «Ελλθ-
νικοφ ΣΤΡΟΣΑΘΜΟΤ» που είχε αρχίςει να τελειϊνει… 
 

Πρωτόγνωρα πράγματα έγιναν γνωςτά… 

Εκτόσ από τθν ζλλειψθ ΣΤΡΙΟΤ που δθμιοφργθςε προβ-
λιματα ςτζρθςθσ ςτθν Ελλθνικι κοινωνία, αρχίςαμε να 
ςυνειδθτοποιοφμε πρωτόγνωρα πράγματα για τθν Ελλθ-
νικι κοινωνία. Ήτοι: 

 Ότι το κράτοσ, για να προμθκεφεται το ΣΤΡΙ ςε διά-
φορεσ ποικιλίεσ, είχε δανειςτεί 300 δισ Ευρϊ… 

 Ότι το ΧΡΕΟ τθσ ΕΛΛΑΔΑ ιταν το 120% του ΑΕΠ 
(το ΑΕΠ τθσ Ελλάδασ είναι περίπου 250 δισ Ευρϊ)… 

 Ότι το 2009 δανειςτικαμε 30 δισ Ευρϊ επιπλζον (το 
12% περίπου του ΑΕΠ) για να εξαςφαλίςουμε ο «Ελ-
λθνικόσ ΣΤΡΟΣΑΘΜΟ» κα ζχει αρκετό ΣΤΡΙ… 

 Ότι ηοφςαμε με ΔΑΝΕΙΚΑ ςε δικό μασ ιδεατό κόςμο… 

 Ότι είχαμε 1.300.000 δθμοςίουσ υπαλλιλουσ - μάλ-
λον περιςςότεροι από ότι πραγματικά χρειαηόμας-
τε… 

 Ότι είχαμε 4ΠΛΑΙΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ από τθν 
ΦΙΛΑΝΔΙΑ που ζχει το καλφτερο εκπαιδευτικό ςφς-
τθμα ςτον κόςμο… 

 Ότι ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣΗΣΑ τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ, και 
κυρίωσ του Δθμοςίου τομζα, ιταν απογοθτευτικι… 

 Ότι θ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ςτθν χϊρα μασ είχε τθν τιμθτικι 
τθσ και ότι θ διαφάνεια ιταν «μιςο-άγνωςτθ λζξθ»… 

 Ότι το «ΜΠΑΞΙΙ» για να κάνουμε τθν δουλειά μασ 
και να βολευτοφμε ιταν ςτθν κακθμερινι μασ ατηζν-
τα… 

 Ότι πολλοί «βολεμζνοι ζκαναν ότι δοφλευαν» και 
κάποιοι άλλοι «ζκαναν τα ςτραβά μάτια»… 

 Ότι θ ανεργία ςτθν χϊρα μασ αυξανόταν μόνο Ε 
ΒΑΡΟ του ιδιωτικοφ τομζα γιατί ο Δθμόςιοσ τομζασ 
είχε εξαςφαλίςει εφ’ όρου ηωισ το ΣΤΡΙ του… 

 Ότι θ χϊρα μασ βριςκόταν ςχεδόν ςτο ΠΑΣΟ ΣΗ 
ΛΙΣΑ για κζματα ΠΡΟΣΑΙΑ ΕΠΕΝΔΤΣΩΝ... 

 Ότι ςε άλλεσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ ξεκινάσ νζα εταιρε-
ία ςε 3 ΩΡΕ και ςτθν Ελλάδα ςε 3 ΜΗΝΕ… 

 Ότι θ φοροδιαφυγι οργίαηε και ότι θ λζξθ «απόδει-
ξθ» ζκανε πολλοφσ αλλεργικοφσ… 

 Ότι οι Ολυμπιακοί Αγϊνεσ κόςτιςαν πάνω από 15 
δισ ευρϊ (δανεικά προφανϊσ) και δεν βοικθςαν και 
πολφ τθν χϊρα ςτθν ανάπτυξθ και τον τουριςμό… 

 Ότι ξοδζψαμε πολλαπλά Κοινοτικά Πλαίςια τιριξθσ 
ςε κατανάλωςθ και διόγκωςθ του Δθμοςίου τομζα… 

 Ότι δεν ζχουμε οφτε ΕΝΑΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΟΜΟ εκτόσ 
από τθν Εγνατία Οδό που κόςτιςε πανάκριβα, δεν 
διακζτει καμία κζςθ parking ςε όλο μικοσ τθσ και 
δεν ζχει ειςφζρει οφτε ζνα Ευρϊ ςτα ταμεία του 
Κράτουσ (προφανϊσ επειδι είμαςτε πολφ large ςαν 
κράτοσ)… 

 Ότι «ΩΡΑΙΟΙ ΕΙΜΑΣΕ αλλά δεν ξζρουμε ΠΟΟΙ ΕΙ-
ΜΑΣΕ…» γιατί θ Ελλάδα είναι θ ΜΟΝΗ ΧΩΡΑ ΣΗΝ 
ΕΤΡΩΠΗ που δεν ζχει ΕΘΝΙΚΟ ΚΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ και 
ΔΑΟΛΟΓΙΟ… 

 Ότι θ επιχειρθματικότθτα είναι υπό διωγμόν… 

 Ότι οι ξζνοι επενδυτζσ μασ γφριηαν τθν πλάτθ προ 
καιροφ και δεν μασ κζλουν οφτε ηωγραφιςτοφσ... 

 Ότι ο ΣΤΡΟΣΑΘΜΟ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ΔΕΝ 
πρζπει να ξαναδϊςει ΣΤΡΙ ςε ΚΑΝΕΝΑ νζο Δθμόςιο 
υπάλλθλο για ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ χρόνια… 

 Ότι είμαςτε το χειρότερο «ΓΟΤΡΟΤΝΙ» από όλεσ τισ 
χϊρεσ που επονομάηονται «ΓΟΤΡΟΤΝΙΑ» (PIGS - 
Portugal, Ireland, Greece και Spain) (Πίνακασ 1) 

 Ότι καταναλϊναμε περιςςότερα από ότι παράγαμε 

 Ότι το ΣΤΡΙ ςτον Ελλθνικό ΣΤΡΟΣΑΘΜΟ τελείωςε!!! 
 

Είδαμε επίςθσ τα τοκοχρεολφςια για τθν εξυπθρζτθςθ 
του Δθμοςίου χρζουσ να εξελίςςονται εκκετικά (Γράφθ-
μα 1 - οι τιμές είναι σε εκατομμφρια €) και να ςτραγγαλί-
ηουν ςτθν κυριολεξία τισ κρατικζσ δθμόςιεσ επενδφςεισ. 
 

 
Γράφθμα 1, Πθγι: Προχπολογιςμόσ 2010 
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 Μζγεκοσ ΑΕΠ Αφξ. ΑΕΠ ΧΡΕΟ ςε % ΑΕΠ   Χρζοσ ανά Επιτόκιο (*) 

ΧΩΡΑ Οικονομίασ (Δισ) τζλοσ ‘09 2010 2007 Ανεργία Πλθκυςμόσ Κάτοικο Δανειςμοφ 

Portugal 17
θ
 $220 0,90% 84,60% 63,60% 10,40% 10.627.250 $20.701  

Ireland 15
θ
 $227 0,30% 82,90% 25,40% 13,30% 4.450.014 $51.011  

Greece 13
θ
 $343 -0,30% 125,00% 94,50% 9,70% 11.260.402 $30.461 6,52% 

Spain 5
θ
 $1.438 -0,10% 66,30% 36,20% 19,50% 45.828.172 $31.378 3,80% 

Πίνακασ 1, Πθγι: Wikepedia 
(*) Επιτόκια δανειςμοφ, 1/4/ 2010, (Γερμανία 3,09%, Γαλλία 3,40%) 

Βζβαια, αν θ εξζλιξθ τθσ πλθρωμισ των τοκοχρεολυςίων 
ςυνεχιςκεί όπωσ τα ζτθ 2006-2009, δεν χρειάηεται να εί-
ναι κάποιοσ οικονομολόγοσ για να καταλάβει ότι ο Σιτανι-
κόσ αναπόφευκτα κα χτυπιςει το παγόβουνο…  
 
Για όςουσ δεν κατάλαβαν τουσ αρικμοφσ, εάν κζλαμε ςι-
μερα να μθδενίςουμε το Δθμόςιο χρζοσ, κάκε Ζλλθνασ 
που ηει και αναπνζει πάνω ςτθν Ελλάδα κα ζπρεπε να 
καταβάλει ςε μετρθτά περίπου 30.000€ (ιτοι 120.000€ 
ςε ΜΕΣΡΗΣΑ για τθν κάκε 4μελι Ελλθνικι οικογζνεια). 
 

Σι μέλλει εςτί γενέςθαι; 

Κάπωσ ζτςι αρχίςαμε να καταλαβαίνουμε όλοι μασ ότι τα 
χριματα με τα οποία «ο Ελλθνικόσ ΣΤΡΟΣΑΘΜΟ» αγό-
ραηε ΣΤΡΙ ςε διάφορεσ ποικιλίεσ και με το οποίο ζτρεφε 
το ςφςτθμα του δθμοςίου τομζα, δεν ιταν ατελείωτα και 
προερχόταν κυρίωσ από δφο πθγζσ: 
1. Από τουσ φόρουσ τθσ «ΚΑΚΗ ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ» 

(εταιρείεσ, επαγγελματίεσ και ιδιϊτεσ) και 
2. Σα «ΚΑΚΑ ΧΡΗΜΑΣΑ» των διεκνϊν χρθματαγορϊν 

 
Οι «ΚΑΚΕ ΧΡΗΜΑΣΑΓΟΡΕ» ςυνζχιηαν να δίνουν χριμα-
τα ςτον Ελλθνικό ΣΤΡΟΣΑΘΜΟ, αλλά ικελαν «καπζλο» 
(spreads…) (Πίνακασ 1) γιατί γνϊριηαν ότι τα χριματά το-
υσ πιγαιναν ςε αντιπαραγωγικό ΣΤΡΟΣΑΘΜΟ. 
 
 Όλοι μασ όμωσ γνωρίηουμε ότι αυτόσ που δανείηεται κζ-
λει προφανϊσ το όςο μικρότερο δυνατόν επιτόκιο και αυ-
τόσ που δανείηει ςυνικωσ κζλει να επιτφχει το όςο δυνα-
τόν μεγαλφτερο επιτόκιο. κεφτείτε λοιπόν τι ςυμβαίνει 
ότι κάποιοσ δανείηει χριματα ςε κάποιον που ΔΕΝ είναι 
και πολφ βζβαιο ότι κα επιςτρζψει πίςω τα χριματα που 
δανείςτθκε… 
 
Κάπωσ ζτςι το ζλλειμμα τθσ Κεντρικισ Κυβζρνθςθσ ςυ-
νεχίηει και μεγαλϊνει ςυνεχϊσ (Πίνακας 2 – οι τιμές είναι 
σε εκατομμφρια Ευρώ / οι τιμές για το 2010 είναι εκτιμή-
σεις). 
 

ΕΣΟ ΕΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΕΛΛΕΙΜΑ 

2008 56.698 71.266 -14.568 

2009 51.566 80.938 -29.372 

2010 57.560 80.096 -22.536 

Πίνακασ 2, πθγι: Προχπολογιςμόσ 2010 
 

Φαίνεται λοιπόν ότι το μοντζλο ανάπτυξθσ που βαςιηόταν 
ςε κατανάλωςθ, ςε μθ παραγωγικζσ επενδφςεισ, ςε «βό-
λεμα» ςτο Δθμόςιο και ςε δανεικά, ΣΕΛΕΙΩΕ ΟΡΙΣΙΚΑ!!! 
 

THE GAME IS OVER!!! 
 
Η αναφορά ςτισ λζξεισ “GREEK STATISTICS” ζγινε ςιμα 
κατατεκζν για πολλοφσ Ευρωπαίουσ που βρικαν αφορμζσ 
για να μασ χλευάηουν κιόλασ. Βζβαια ο δικτυακόσ τόποσ 
www.statisctics.gr δεν δίδει κανζνα περικϊριο για ευνοϊ-
κι μεταχείριςθ τθσ χϊρασ μασ από τουσ ευρωπαίουσ!!! 
 
Σϊρα πρζπει να ςθκϊςουμε τα μανίκια μασ, να δουλζ-
ψουμε αποτελεςματικά, να ιδρϊςουμε και κυρίωσ να 
ματϊςουμε. Να ορίςουμε από μθδενικι βάςθ τα ςτρατθ-
γικά πλεονεκτιματα τθσ χϊρασ μασ και να αποφαςίςουμε 
ςαν χϊρα το τι κάνουμε και κυρίωσ το τι ΔΕΝ κάνουμε. 
Να εςτιάςουμε ςε αυτά που παράγουμε καλά και να τα 
κάνουμε καλφτερα. Να αφιςουμε αυτά τα οποία ΔΕΝ 
παράγουμε καλά για άλλουσ που τα παράγουν καλφτερα 
από εμάσ. Πάντοτε οι κρίςεισ δίδουν ελπίδεσ για βελτίω-
ςθ. Όμωσ ζνα είναι βζβαιο: 
 

«Σο ΣΤΡΙ ΣΕΛΕΙΩΕ. 
Ή αλλάηουμε, Ή βουλιάηουμε!!!» 

 
Για όρξσπ καςάλαβαμ, 

δεμ απαιςείςαι ενήγηρη! 

 
Για όρξσπ ΔΕΝ καςάλαβαμ, 

ΔΕΝ σπάουει ενήγηρη!

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_European_countries_by_GDP_(nominal)
http://www.statisctics.gr/
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