
Ευρω - αριθµητική 
 

Είναι κοινά αποδεκτή η άποψη ότι µας πληρώνει η ΕΕ και ιδιαίτερα η Γερµανία. Άποψη που 
αποδέχονται πλήρως, σαν θέσφατο και αναµφισβήτητο, όλοι οι ευρωέλληνες ειδήµονες µε 
παιδεία εφάµιλλη της νεοελληνικής. Φυσικά χωρίς να επικαλούνται κανένα αριθµητικό ή ποσοτικό 
δεδοµένο.  

Εγώ τώρα αναζήτησα στις επίσηµες ιστοσελίδες της Ευρωβουλής (www.europarl.europa.eu)τα 
επίσηµα στοιχεία θέλοντας να δω πόσο µας ταϊζουν.  Εκεί βρήκα τα κατωτέρω στοιχεία, 
συνοδευόµενα από διαβεβαιώσεις του πόσο επωφελής είναι η ΕΕ για όλους µας.  Εγώ απλώς 
έκανα µερικές πράξεις µε τα έγκυρα στοιχεία. 

 Μας λένε ότι η συµµετοχή της κάθε χώρας µέλους στην ΕΕ ήταν (για το 2010): 

Ελλάς    2,3 % 
Γερµανία 19,6 % 
Γαλλία 18,0 % 
Ιταλία 13,9 % 
Αγγλία 10,4 % 
Ισπανία    9,6 % 

Τα νούµερα δείχνουν ότι πράγµατι οι µεγάλες χώρες, ιδιαίτερα η Γερµανία, έχουν την µεγαλύτερη 
συνεισφορά, και έτσι δικαιολογούν την άποψη ότι µας ταϊζουν και δικαίως πρέπει να κάνουµε ότι 
αποφασίζουν. 

Όµως, η πιο πάνω συµµετοχή κάθε χώρας στις δαπάνες της ΕΕ είναι χωρίς συσχετισµό µε το 
µέγεθος της. Π.χ. η Ελλάδα έχει 10 εκατοµ. πληθυσµό όταν η Γερµανία έχει 82 εκατοµ. Αν 
κάνουµε µια απλή αναγωγή της συµµετοχής του κάθε κράτους ανά 10 εκατοµ. κατοίκους 
πληθυσµό, θα δούµε µια διαφορετική εικόνα.  

      Χώρα     Πληθυσµός 
   (σε εκατοµµύρια) 

  Ποσοστό  
συµµετοχής. 

Ανοιγµένο % 
ανά 10 εκατοµ. 

      Ελλάς 10,0 2,3 % 2,3 % 

      Γερµανία 82,3 19,6 % 2,4 % 

      Γαλλία 65,0 18,0 % 2,8 % 

      Ιταλία 59,5 13,9 % 2,3 % 

      Αγγλία 53,0 10,4 % 2,0 % 

      Ισπανία 47,3 9,6 % 2,0 % 

 
Εδώ φαίνεται η Γαλλία να έχει σαφώς µεγαλύτερη συνεισφορά από την Γερµανία ενώ η Ελλάδα 
υπολείπεται ελάχιστα από αυτήν. 

Όµως για κάθε φόρο, εισφορά, τέλος, δασµό κ.λπ. θεωρείται πάντα δικαιότερη η αναλογικότητα 
προς τα εισοδήµατα (ή προκειµένου για κράτη το ΑΕΠ). Ετσι µε απλή αριθµητική εµφανίζεται 
στον κατωτέρω πίνακα η συνεισφορά του κάθε κράτους ως % επί του ΑΕΠ ενός εκάστου. 

      Χώρα            ΑΕΠ 
σε δις $ 

Συνεισφορά 
σε δις € 

Συνεισφορά 
ως % του ΑΕΠ 

      Ελλάς 212,88 3,25 1,53% 

      Γερµανία 2.421,97 27,73 1,14% 

      Γαλλία 1.707,58 25,47 1,49% 

      Ιταλία 1.525,75 19,67 1,29% 

      Αγγλία 2.680,00 14,72 0,55% 

      Ισπανία 1.068,94 13,58 1,27% 
Για την µετατροπή του GDP από $ που είναι στις διεθνείς στατιστικές σε € ελήφθη ισοτιµία 1,32 για όλους. 

 
Και όλως περιέργως η Ελλάδα έχει το µεγαλύτερο ποσοστό !!! Κατά τ’ άλλα «µας  
πληρώνουν». Iδιαίτερα η Γερµανία που µας το κτυπάει αλλά δίνει το 1,14% του ΑΕΠ της έναντι 
1,53% που δίνουµε εµείς. ∆ηλαδή 25% λιγότερο !!! 



Βέβαια οι ειδικοί προφανώς θεωρούν ότι αυτά είναι ασήµαντα και για να µην τα πολυψάχνουµε 
µας λένε ότι: «Στην πραγµατικότητα ωστόσο, η σύγκριση της συνεισφοράς και της 
είσπραξης κάθε χώρας δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση», και το στηρίζουν στα εξής 
λογικοφανή. Τα οποία προσωπικά αποδέχοµαι αλλά και θα προσπαθήσω να τα προσεγγίσω µε 
απλή αριθµητική. 

1) Μας λένε λοιπόν ότι: «Πολλά συγχρηµατοδούµενα έργα σε ένα κράτος µέλος τα 
αναλαµβάνουν εταιρίες από άλλα κράτη µέλη, στα οποία και επιστρέφει κατ' αυτόν τον 
τρόπο µέρος, συχνά µεγάλο, του κονδυλίου.» 

Έτσι εµείς αντί για παραγωγικά έργα στα µέτρα µας (αγροτοκτηνοτροφική και αλιευτική 
παραγωγή, βιοµηχανία, βιοτεχνία)  προωθούµε ανεµογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, και άλλα  
πράσινα έργα (ή άλλογα;) 

Τώρα τι «ανάπτυξη» µπορεί να εννοούν όταν το ρεύµα από τα Αιολικά το πληρώνουµε 280~300 
€/MWh έναντι 30 €/MWh που µας στοιχίζει από τον λιγνίτη µας; Καλές οι Ανανεώσιµες Πηγές 
(ΑΠΕ) και η µείωση των ρύπων, αλλά γι’ αυτούς που έχουν τα µέσα. Όχι για περιόδους κρίσεως. 
Μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα µε δεκαπλάσιο κόστος ενέργειας; Η µήπως 
θα υπάρξει µείωση της ανεργείας από τις µονάδες ΑΠΕ µε τον ένα νυχτοφύλακα όταν το ακριβό 
ρεύµα οδηγεί σε λουκέτο εργοστάσια που απασχολούσαν εκατοντάδες άτοµα, παρήγαγαν ΑΕΠ, 
συντηρούσαν τις εξαγωγές και µειώναν τις εισαγωγές; Όταν πολλές ευρωπαϊκές χώρες αύξησαν 
την παραγωγή τους από άνθρακα κατά 50% (που εισάγουν από τις ΗΠΑ) εµείς σκοπεύουµε σε 
«πράσινη ανάπτυξη»; 

Γιατί, λοιπόν; Μήπως για «να επιστρέψει κατ' αυτόν τον τρόπο µέρος, συχνά µεγάλο, του 
κονδυλίου σε εταιρίες από άλλα κράτη µέλη»;  

Εφόσον αν λάβουµε επενδύσεις αυτού του είδους, έχουµε τα εξής (πάντα µε απλή αριθµητική). 
Έστω έργο πράσινης ανάπτυξης αξίας 100 εκατοµ. € µε επιδότηση 50 εκατοµ. € τότε έχουµε. 

Συµµετοχή επενδυτή και δανείων   50 εκατοµ. € 
Συµµετοχή Ελλάδος στην επιδότηση     25 εκατοµ. € 
Συµµετοχή της ΕΕ στην επιδότηση   25 εκατοµ. € 
 
Και έτσι αν πάρουµε ένα τυχαίο κράτος µέλος που έχει συµµετοχή - ας πούµε - το 19,6% της 
επιδότησης, ήτοι 25 εκατοµ. Χ 19,6% = 4,9 εκατοµ. €, το «συχνά µεγάλο µέρος που επιστρέφει 
στις εταιρίες της» να είναι πάνω από 60 εκατοµ. € (!!!) που καλύπτεται από την εξωφρενική τιµή 
των Ελλήνων των 280 €/MWh.1 

Προσοχή. «Το µέλι είναι γλυκύτατο µα η µέλισσα κεντάει» 

 2) Μας λένε και το χαριτωµένο: «Πολλά προγράµµατα έχουν πολυεθνική διάσταση (!) και η 
δαπάνη µοιράζεται αναλόγως (!!) αλλά στα χαρτιά δηµιουργείται η εντύπωση ότι 
απορροφάται από µία χώρα (!!!)» 

Ποιά είναι αυτά τα προγράµµατα που δηµιουργούν εντυπώσεις στα χαρτιά (sic). Το γιατί και από 
ποιούς δηµιουργούνται οι εντυπώσεις, δεν καταλαβαίνω και το αφήνω στην κρίση σας, µια και οι 
εντυπώσεις δεν υπόκεινται στην αριθµητική επιστήµη αλλά σε άλλες πιο περίτεχνες και ειδικές  
τεχνικές (προπαγάνδα, εξαπάτηση, ΜΜΕ). Για εµάς τους κοινούς θνητούς µάλλον ισχύει η ρήση 
του Κονδύλη «Οι παρωπίδες προσφέρουν ασφαλή προσανατολισµό».    

3) Επίσης λένε ότι: «Τα διοικητικά έξοδα είναι 6% του προϋπολογισµού της ΕΕ, περίπου 56 

δισ. €.» 

Παραλείπουν όµως να µας πουν που αναλώνονται. Αλλά αν δεν κάνω λάθος οι διοικητικές 
υπηρεσίες εδρεύουν σε Βέλγιο, Γαλλία και Γερµανία. ∆ηλαδή - κατ’ εκτίµηση για να µην 
ξαναρχίσουµε την αριθµητική - η Γερµανία επί παραδείγµατι ωφελείται µόνο από τα λειτουργικά 

                                            
1
 Και ενώ εµείς περί άλλα τυρβάζουµε η Βουλγαρία τον 6/2014 επιµένει στην κατασκευή του South Stream καταγγέλοντας ότι: Η υπερτροφική 

ανάπτυξη του τοµέα των Ανανεώσιµων Ενεργειακών Πηγών (ΑΕΠ) που ενθάρρυνε η ΕΕ, αποδείχτηκε πραγµατική πέτρα στο λαιµό της 
Εθνικής Επιχείρησης Ηλεκτρισµού (ΕΕΗ), η οποία είναι υποχρεωµένη να αγοράζει το “πράσινο ρεύµα” σε εξωφρενικές τιµές". 



έξοδα που πληρώνουµε όλα τα κράτη µέλη κατά περίπου 15~20 δισ. € όταν η συνολική 
συµµετοχή της στην ΕΕ είναι 28 δισ. €.  

4) Και το κορυφαίο που µας πληροφορούν είναι ότι: «Μέρος του προϋπολογισµού πηγαίνει 
στην παροχή διεθνούς οικονοµικής βοήθειας. Η Ε.Ε. είναι άλλωστε η µεγαλύτερη πηγή 
διεθνούς οικονοµικής βοήθειας παγκοσµίως και ως εκ τούτου δεν ‘’ωφελεί’’ ευθέως 
κανένα κράτος µέλος… αν και έµµεσα όλα βγαίνουν κερδισµένα.» 

Είµαι σίγουρος ότι εµείς είµαστε από αυτούς που απολαµβάνουν µόνο «έµµεσο κέρδος». Κατά 

πως λέει ο λαός µας: «Στο γάµο πα κι’ ο γάδαρος, µα για νερό ή 

για ξύλα».  

Αναρωτιέµαι, εδώ δεν ισχύει πως «Επιστρέφει µέρος, συχνά µεγάλο, του κονδυλίου σε εταιρίες 
από άλλα κράτη µέλη»; Γιατί την βοήθεια δεν την δίνουν έτσι. Άντε περάστε να πληρωθείτε. 
Γίνεται για συγκεκριµένες επενδύσεις και αναπτυξιακά έργα που κρίνει η ΕΕ απαραίτητα για την 
ανάπτυξη και πρόοδο των υπανάπτυκτων χωρών (τηλεπικοινωνιακά, αρδευτικά, υποδοµών και 
φυσικά πράσινης ανάπτυξης κ.λπ). Φυσικά µε προδιαγραφές και όρους της ΕΕ.  

Το ποιά είναι τα κράτη µέλη που πληρούν τις προδιαγραφές και αναλαµβάνουν τα έργα  στα 
οποία και «επιστρέφει κατ' αυτόν τον τρόπο µέρος, συχνά µεγάλο της εξωτερικής βοήθειας» 
ξεπερνά τα όρια της απλής αριθµητικής και αφήνω την φαντασία σας ελεύθερη. Ίσως η Ισλανδία, 
η Εσθονία, ή µπορεί η Βουλγαρία. Ποιος ξέρει;  

Πάντως, το µεγάλο µέρος αφορά συνήθως µελέτες, προµήθεια εξοπλισµού, διαχείριση και 
συντήρηση του έργου και ανέρχεται σε άνω του 70%.  

Σε απλή αριθµητική για κάθε 1 δισ. € βοήθειας σε µια Αφρικανική χώρα, η Ελλάδα δίνει 23 

εκατοµ. € για να έχει «έµµεσο κέρδος».   

Αλλά µπορεί µια από τις γνωστές άγνωστες χώρες (sic) να συνεισφέρει έστω 19,6% ήτοι 200 

εκατοµ. €. αλλά να επιστρέφουν σε αυτήν 700 εκατοµ. € (!!!). Πως µας διαβεβαιώνουν λοιπόν ότι 
«ως εκ τούτου δεν ‘’ωφελεί’’ ευθέως κανένα κράτος µέλος».   

Το σίγουρο πάντως έιναι ότι εµείς µένουµε «µε το έµµεσο κέρδος» στο χέρι. Και φυσικά 
περήφανοι που ανήκουµε στους παρόχους διεθνούς οικονοµικής βοήθειας. Εδώ ταιριάζει η 

παροιµία, «Βάνει κι’ η κοσκινού τον άνδρα της µε τους 

πραγµατευτάδες». 

Βέβαια, οι ειδήµονες θα αντιτάξουν ότι εµείς - ως υπανάπτυκτοι ανατολίτες γραικοί - δεν 
µπορούµε να αντιληφθούµε την περίπλοκη τελειότητα της σύγχρονης οικονοµικής επιστήµης των 
ανεπτυγµένων και πολιτισµένων ∆υτικών. Ίσως έχουν δίκιο, αλλά έλα πάλι που ξεπετάγεται ο 
υπανάπτυκτος Ανατολίτης Γραικός Καβάφης και µας προειδοποιεί εδώ και 100 χρόνια. 
 

Ότι τα πράγµατα δεν βαίνουν κατ’ ευχήν στην Aποικία 
δεν µέν’ η ελαχίστη αµφιβολία, 

ίσως, καθώς νοµίζουν ουκ ολίγοι, να έφθασε ο καιρός 
να φέρουµε Πολιτικό Aναµορφωτή. 

 

Όµως το πρόσκοµµα κ’ η δυσκολία είναι που κάµνουνε  
µια ιστορία µεγάλη οι Aναµορφωταί αυτοί.  

(Ευτύχηµα θα ήταν αν ποτέ δεν τους χρειάζονταν κανείς.)  
Για κάθε τι, για το παραµικρό ρωτούνε κ’ εξετάζουν, 

κ’ ευθύς στον νου τους ριζικές µεταρρυθµίσεις βάζουν, 
µε την απαίτησι να εκτελεσθούν άνευ αναβολής. 

Έχουνε και µια κλίσι στες θυσίες. 
Παραιτηθείτε από την κτήσιν σας εκείνη· 

η κατοχή σας είν’ επισφαλής: 
οι τέτοιες κτήσεις ακριβώς βλάπτουν τες Aποικίες. 

 
Παραιτηθείτε από την πρόσοδον αυτή, 



κι από την άλληνα την συναφή, 
κι από την τρίτη τούτην: ως συνέπεια φυσική· 

είναι µεν ουσιώδεις, αλλά τί να γίνει; 
σας δηµιουργούν µια επιβλαβή ευθύνη. 

 

Κι όσο στον έλεγχό τους προχωρούνε, 
βρίσκουν και βρίσκουν περιττά, και να παυθούν ζητούνε· 

πράγµατα που όµως δύσκολα τα καταργεί κανείς. 
 

Κι όταν, µε το καλό, τελειώσουνε την εργασία, 
κι ορίσαντες και περικόψαντες το παν λεπτοµερώς, 
απέλθουν, παίρνοντας και την δικαία µισθοδοσία, 

να δούµε τι αποµένει πια, µετά 
τόση δεινότητα χειρουργική. 

 

Έχει άτοπα πολλά, βεβαίως και δυστυχώς, η Aποικία. 
Όµως υπάρχει τι το ανθρώπινον χωρίς ατέλεια; 

 

Καβάφης (Εν Μεγάλη Ελληνική Αποικία)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κλοπυράϊτ “Ευρωραγιάς” 
Πάσα ανατύπωσις του παρόντος,  

µερική ή ολική, επιβάλλεται. 


