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Περικλής Γκόγκας: 
Η θετική Ελλάδα που αγνοούμε
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> Ως οικονοµολόγος, ακα-
δηµαϊκός δάσκαλος αλλά 
και πολίτης, διαπιστώνε-
τε αυτήν τη θρυλούµενη 
αντιπαλότητα µεταξύ πολί-
τη και κράτους ή είναι και 
αυτή ένας ακόµα µύθος; 

Αυτό σε µεγάλο βαθµό 
δεν είναι µύθος. Αλλά 
ισχύει παντού στον κόσµο, 
παντού υπάρχει αυτή η 
αντιπαλότητα, επειδή ο 
πολίτης συναντά το κράτος 
στις δυσκολίες της ζωής 
του. Στο νοσοκοµείο όταν 
του συµβεί κάτι, στην 
εφορία για να πληρώσει 
τους φόρους του, στον 
στρατό... και σ' αυτές τις 
περιπτώσεις, µε αυτές τις 
αφορµές, η συνάντηση 
δεν είναι ευχάριστη. Σε 
περιπτώσεις ευχάριστες 
ή βοηθητικές θεωρούµε 
ότι είναι υποχρέωση του 
κράτους να µας συνδράµει, 
όπως το επίδοµα ανεργίας 
σε έναν άνεργο. Άρα, 
κρίνουµε το κράτος από 
τις αρνητικές του πλευρές. 
Παντού στον κόσµο 
υπάρχει παραοικονοµία 
και φοροαποφυγή. Εµείς 
οι Έλληνες δεν είµαστε 
διαφορετικοί άνθρωποι,  
απλώς αλλού οι έλεγχοι 
είναι πιο αυστηροί και πιο 
αποτελεσµατικοί. Αλλά 
αυτά συµβαίνουν παντού. 
Μπορεί στην Ελλάδα η 
παραοικονοµία να φτάνει 
το 24%, αλλά και στη 
Γερµανία είναι µεταξύ 15% 
και 18%, που δεν είναι 
καθόλου ευκαταφρόνητο 
ποσοστό.
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G reece simply needs more of 
these businesses». Η πρόταση 
αυτή είναι αλιευµένη από ένα 

σχετικό δηµοσίευµα της οικονοµικής εφηµερί-
δας «Harvard Business Review» και αναφέρε-
ται στην ελληνική, ελληνικότατη µάλιστα, εται-
ρεία Systems Sunlight, που έχει την έδρα της 
στην Ξάνθη. Όπως µας εξηγεί στο βιβλίο του 
«Σύγχρονοι ελληνικοί µύθοι» (εκδ. Κριτική) ο 
Περικλής Γκόγκας, «το βασικό προϊόν που πα-
ράγει είναι οι µπαταρίες για βιοµηχανική χρή-
ση. Μια από αυτές τις χρήσεις είναι και οι µπα-
ταρίες για πυρηνικά υποβρύχια. [...] Η ελλη-
νική αυτή εταιρεία, µε δική της τεχνογνωσία 
και έρευνα, αποτελεί έναν παγκόσµιο ηγέ-
τη στον κλάδο αυτό». Και η απρόσµενη αυτή 
πληροφορία προστίθεται από τον συγγρα-
φέα στις τόσες παρόµοιες άλλες για να κα-
ταδείξει στο βιβλίο του, και µε ντοκουµέ-
ντα, ότι η Ελλάδα δεν είναι µια φτωχή, µί-
ζερη, «κακόµοιρη» χώρα, αλλά µια χώρα 
µε πολλά οικονοµικά και άλλα επιτεύγµα-
τα, µια χώρα µε πολλές «πρωτιές» σε ολό-
κληρο τον κόσµο: µε υψηλό επίπεδο παιδεί-
ας, δηµόσιας υγείας, τεχνολογικής έρευνας, 
εξαγωγών. Ο συγγραφέας αποδεικνύει ότι η Ελλά-
δα δεν είναι ούτε µια φτωχή ούτε µια µικρή χώρα, 
ότι ο Έλληνας δεν είναι τεµπέλης –αντίθετα δουλεύ-
ει πολύ–, επισηµαίνει τα επιτεύγµατά µας, στο πρό-
σφατο παρελθόν κάτω από πολύ δύσκολες συνθή-
κες, καταδεικνύει την κακή πορεία των ιδιωτικών πα-
νεπιστηµίων σε σχέση µε τα δηµόσια και µάλιστα σε 
όλο τον κόσµο, εξηγεί τι ακριβώς είναι «το χρέος».

Όλα αυτά τα συµπεράσµατα τεκµηριώνονται και 
αναλύονται σε αυτό το ιδιαίτερα χρήσιµο βιβλίο, που 
καλό θα ήταν να διδάσκεται όπου δει για να απο-
κτήσουµε µια άλλη αίσθηση του εαυτού µας και µια 
άλλη αυτοπεποίθηση. Πέρα από πολιτικές και ιδεο-
λογίες, µπορούµε. Για όλα αυτά, ζητήσαµε από τον 
οικονοµολόγο Περικλή Γκόγκα να απαντήσει στις 
ερωτήσεις µας. 

> Πώς φτάσατε σε αυτές τις θετικές για τη χώρα µας 
διαπιστώσεις, όταν το κυρίαρχο ρεύµα θεωρεί την 
Ελλάδα, για να το πούµε µε µια παραδοσιακή λέξη, 
«ψωροκώσταινα»; 

Θα σας έλεγα ότι γενικότερα ως άνθρωπος έχω 
την τάση να µη δέχοµαι αβασάνιστα αυτά που µου 
λένε ή διαβάζω, να µην τα θεωρώ ως δεδοµένα και, 
ακόµα, ότι ως χαρακτήρας µού αρέσει να τα ερευνώ. 
Άλλωστε είµαι επιστήµων, και στην καρδιά της επι-
στήµης είναι η αµφισβήτηση ή η επιβεβαίωση των 
δεδοµένων. Και, επίσης, τα χρόνια που έζησα στην 
Αµερική, και κυρίως στον Καναδά, χώρες που θε-
ωρούνται προοδευµένες και προηγµένες, µε βοή-
θησαν να κάνω συγκρίσεις και να καταλάβω ποια 
είναι τα στραβά, αλλά κυρίως τα καλά της Ελλάδας. 
Που είναι πολλά. 

> Στις διαπιστώσεις σας αναφέρεστε σε στατιστικές, 
οικονοµικούς δείκτες, αριθµούς και άλλα ανάλογα 
ντοκουµέντα. Μήπως, όµως, ευηµερούν µόνο οι 
αριθµοί και όχι οι πολίτες; Μήπως δηλαδή αυτές οι 
λογιστικές απεικονίσεις δεν ανταποκρίνονται στη 
βιωµένη καθηµερινή εµπειρία µας; 

Θα σας έλεγα ακριβώς το αντίθετο. Οι αριθµοί µε-
τράνε την πραγµατικότητα, χωρίς προκαταλήψεις και 
ιδεολογίες. Λένε την αλήθεια. Αλλά θα πρέπει και 
να ξέρουµε να τους διαβάζουµε. Ένας αριθµός µό-
νος του δεν αρκεί για να βγάλουµε από αυτόν συ-
µπεράσµατα, όπως κάνουµε πάρα πολλές φορές. 
Οι αριθµοί θα πρέπει να εξετάζονται συγκριτικά. Συ-
γκρίνουµε τους αριθµούς µε άλλες χώρες και από τη 

σύγκριση καταλαβαίνουµε την αλήθεια µε αντικειµε-
νικό τρόπο. Αυτή η σύγκριση µας οδηγεί στο σωστό 
συµπέρασµα. Παράδειγµα: στην παιδική θνησιµότη-
τα έχουµε τον πιο χαµηλό δείκτη, όπως και στη µητρι-
κή θνησιµότητα, αλλά και στη µακροζωία, που είµα-
στε στις πρώτες χώρες. Αυτά είναι σηµαντικά νού-
µερα. Και έχουν να κάνουν µε τον άνθρωπο και µε 
τη ζωή µας. Το αν θα ζήσουµε εµείς, η γυναίκα µας ή 
το παιδί µας είναι σηµαντικά στοιχεία της ζωής µας. 

> Θεωρείτε ότι αυτό το θετικό πρόσωπο της χώρας 
µας αποκρύβεται σκόπιµα, είναι θέµα άγνοιας ή ακό-
µα και ένας αυτοµατισµός της κυρίαρχης σκέψης; 

Πιστεύω ότι στο µεγαλύτερο µέρος είναι άγνοια 
και αυτός ο αυτοµατισµός που επισηµαίνετε. Κάθε 
φορά που γίνονται σχετικές δηλώσεις από πολιτι-
κούς και ανθρώπους µε ανάλογα αξιώµατα, όπως 
προέδρους επιµελητηρίων, ακούω πάντα τα ίδια και 
τα ίδια: ότι η Ελλάδα είναι µια αγροτική και κτηνοτρο-
φική χώρα, ενώ έπαψε να είναι εδώ και 50 χρόνια 
και είναι πλέον µια ανεπτυγµένη βιοµηχανική χώρα, 
ακούω πόσο σηµαντική είναι η αυτάρκεια, ενώ είναι 
λάθος και, έτσι, καµία χώρα δεν έχει ως στόχο της 
την αυτάρκεια. Επαναλαµβάνουµε τους ίδιους µύθους. 
Αυτό στην επιστήµη της λογικής λέγεται «αυταπάτη 
της οικειότητας»: επειδή πιστεύουµε πιο εύκολα κάτι 
που έχουµε ήδη ακούσει στο παρελθόν, ανεξάρτητα 
αν είναι αληθές ή όχι. Αντίθετα, πιστεύουµε κάτι πιο 
δύσκολα όταν το ακούµε για πρώτη φορά. 

> Αλήθεια, σε τι οφείλονται αυτοί οι καλοί δείκτες 
που έχετε επισηµάνει στο βιβλίο σας; Στην πρωτο-
βουλία των πολιτών, στις κυβερνήσεις, στην ψυχο-
σύνθεσή µας ως λαού, στην ιστορική συγκυρία, στα 
βαθύτερα χαρακτηριστικά µας; 

Θα σας έλεγα ότι οφείλονται σε όλα αυτά, στο µείγ-
µα που περιγράψατε. Και πρέπει να πούµε ένα «µπρά-
βο», όχι βέβαια στους εαυτούς µας, αλλά στις προη-
γούµενες γενιές, επειδή όλα αυτά τα καλά που απο-
λαµβάνουµε οφείλονται σε αυτούς, στους πολίτες και 
στο κράτος. Μέσα από σκληρή δουλειά και προσπά-
θεια, µε κόπους και θυσίες, κατάφεραν να κάνουν 
πραγµατικά θαύµατα. Είναι οι γονείς µας, οι παππού-
δες και οι προηγούµενοί τους που ανέβασαν µια γε-
ωργική χώρα στο επίπεδο της ανεπτυγµένης βιοµη-
χανικής χώρας, µε υψηλό βιοτικό επίπεδο, µε υψη-
λή τεχνολογία. Φτάσαµε στο επίπεδο άλλων χωρών 
που δεν γνώρισαν καταστροφές σε πολέµους όπως 

εµείς, που άντλησαν για διακόσια και πλέον χρό-
νια πλούτο από τις αποικίες τους. Όλα αυτά τεί-
νουµε να µην τα βλέπουµε, να τα ξεχνάµε. Είναι 
σηµαντικό ότι οι προηγούµενες γενιές δούλεψαν 
σκληρά, εστιάζοντας στην ευηµερία και προκοπή 
των παιδιών τους. Και στερούνταν οι ίδιοι για να 
σπουδάσουν τα παιδιά τους, ώστε να εξασφαλί-
σουν ένα καλύτερο µέλλον. Περισσότερο όµως, 
πέρα από την πρακτική του πλευρά, εκείνες οι 
γενιές δηµιούργησαν και αξίες. 

> Στο βιβλίο σας αναφέρεστε στο µεταπολε-
µικό «ελληνικό οικονοµικό θαύµα». Γιατί δεν 
µπορέσαµε να το επαναλάβουµε και πάλι και 
να βγούµε εγκαίρως από την κρίση; 

Μια χώρα, όσο πιο κατεστραµµένη είναι, 
τόσο πιο γρήγορα αναπτύσσεται και µπο-
ρεί να πιάσει υψηλούς ρυθµούς πάνω από 
10%. Αυτό περιγράφει το υπόδειγµα του 
Solow για την ανάπτυξη. Αυτό ακριβώς συ-
νέβη στη χώρα µας µετά τον πόλεµο. Αντί-
θετα, µια χώρα ήδη ανεπτυγµένη, παρουσι-
άζει χαµηλότερους δείκτες οικονοµικής µε-
γέθυνσης. Και ενώ είναι βέβαιο ότι µια ανε-
πτυγµένη χώρα σαν την Ελλάδα δεν µπορεί 

να έχει ανάπτυξη 7% και 10%,  από την άλλη 
δεν δικαιολογείται η συνεχόµενη ύφεση που έχουµε 
αυτά τα χρόνια. Αλλά δεν µπορούσε να γίνει και αλ-
λιώς, επειδή µε τα µέτρα που είχαν ληφθεί στην Ελ-
λάδα κάναµε ακριβώς το αντίθετο από αυτό που θα 
συνιστούσε σε µια περίοδο κρίσης κάθε οικονοµολό-
γος από οποιαδήποτε σχολή σκέψης, που είναι η αύ-
ξηση των κρατικών δαπανών και η µείωση των φό-
ρων. Εµείς µειώσαµε κατά 45% τις κρατικές δαπά-
νες και αυξήσαµε σηµαντικά τους φόρους. 

> Μήπως εµείς οι Έλληνες θεωρούµε πολλά από τα 
θετικά που απολαµβάνουµε ως δεδοµένα και δεν 
εκτιµάµε όσο πρέπει τον «παράδεισο» που ζούµε (ή 
ζούσαµε, τουλάχιστον µέχρι πρόσφατα)...

Θα ήταν ιδανικό αν εµείς οι Έλληνες µπορούσα-
µε να ζήσουµε σε µια άλλη χώρα, όχι ως τουρίστες, 
αλλά να δουλέψουµε σ' αυτήν και να συγκρίνουµε τα 
δεδοµένα για να συνειδητοποιήσουµε τα καλά της 
Ελλάδας, αλλά να επισηµάνουµε και τα στραβά της 
– και να τα διορθώσουµε. Και, βεβαίως, θα πρέπει 
να αλλάξουµε και ψυχολογία. Οι Αµερικανοί, για πα-
ράδειγµα, ένα «καλό» που έχουν είναι ότι πιστεύουν 
πως είναι οι καλύτεροι σε όλα. Λένε ότι έχουν την 
καλύτερη δηµοκρατία, την καλύτερη χώρα, ότι όλοι 
θέλουν να µεταναστεύσουν εκεί. Φυσικά, όλα αυτά 
απέχουν από την πραγµατικότητα, αλλά αυτή η πίστη 
τους τους βοηθάει επειδή τους τονώνει το ηθικό και 
ενισχύει την αυτοπεποίθησή τους. Εµείς τώρα είµα-
στε στον αντίποδα και, µε αυτήν τη διάθεση της απα-
ξίας που έχουµε για όλα τα καλά µας, οδηγούµαστε 
σε µια µιζέρια που µουδιάζει τους πολίτες και τους 
δυσκολεύει να είναι δηµιουργικοί και επιτυχηµένοι.

> Τέλος, ως οικονοµολόγος, τι θα είχατε να συµβου-
λέψετε τον πρωθυπουργό που θα προκύψει από τις 
επερχόµενες εθνικές εκλογές; 

Να πατήσει στα πολλά θετικά που έχει η χώρα, για 
να µπορέσει να διορθώσει όλα τα άλλα που είναι αρ-
νητικά. Να µην ξεκινήσουµε από το µηδέν, να µην «τα 
αλλάξουµε όλα», γιατί αυτό θα µας πάει πίσω. Αν αρ-
χίσουµε από το µηδέν, θα πάµε µπροστά µετά από 
τριάντα χρόνια, θα έχουν χαθεί δύο γενιές. Και αυτό 
δεν είναι συνετό. 


