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Δέκα (10) ρσμμαθηςέπ από ςξ Γσμμάριξ ναμαβοέθηκαμ μεςά 

από ςοιάμςα (30) υοόμια και άουιραμ μα κάμξσμ καθημεοιμή 

παοέα.  Με διατξοεςική ξικξμξμική καςάρςαρη ξ καθέμαπ 

ςξσπ, απξτάριραμ μα βοίρκξμςαι καθημεοιμά ρςξ κατε-ξσζεοί 

«Τξ Τημιακό» όπξσ έπιμαμ ςιπ μπσοίςρεπ ςξσπ και έκαμαμ 

καθημεοιμό λξγαοιαρμό εκαςό εσοώ (100€). 

Οι δέκα (10) τίλξι μαπ επίρηπ ρσμτώμηραμ μα πληοώμξσμ 

ςξμ λξγαοιαρμό με βάρη ςημ ξικξμξμική καςάρςαρη ςξσ 

καθεμόπ πξσ όλξι θεώοηραμ πξλύ δίκαιξ.  Έςρι πλήοχμαμ ςξμ 

λξγαοιαρμό χπ κάςχθι (όπωπ πεοίπξσ πληοώμξσμε ςξσπ 

άμερξσπ τόοξσπ μαπ): 

α/α Όμξμα Πληοώμει Δογαρία Διρόδημα 
1 Αοςέμιξπ  Ταμείξ αμεογίαπ 5.000€ 

2 Βαρίλειξπ  Μεοικώπ απαρυξλξύμεμξπ 6.000€ 

3 Γεώογιξπ  Σσμςανιξύυξπ ςξσ ΟΓΑ 7.000€ 

4 Δημήςοιξπ  Part-Time Ταμίαπ 8.000€ 

5 Δσρςάθιξπ 1€ Υπάλληλξπ call center 10.000€ 

6 Εατείοηπ 2€ Τευμικόπ Ζ/Υ 15.000€ 

7 Ζοόδξςξπ 8€ Δημόριξπ σπάλληλξπ 25.000€ 

8 Ηεξτάμηπ 12€ Δικηγόοξπ 40.000€ 

9 Θγμάςιξπ 22€ Γιαςοόπ 70.000€ 

10 Ιχμρςαμςίμξπ 55€ Δπιυειοημαςίαπ 200.000€ 

 Σύμξλξ 100€   

Οι τίλξι μαπ, πλήοχπ ικαμξπξιημέμξι με ςημ ρσμτχμία, 

βοιρκόςαμ καθημεοιμά για ςιπ μπσοίςρεπ ςξσπ.  Ο κατεςζήπ, ξ 

Δήμξπ, πξσ απέκςηρε νατμικά δέκα (10) μέξσπ πελάςεπ από ςξ 

πξσθεμά, ραμ επιυειοημαςικό μσαλό πξσ ήςαμ, και για μα μημ 

ςξσπ υάρει από πελάςεπ, ςξσπ λέει έμα Σαββαςόβοαδξ: 

«Επειδή είραρςε ξι καλύςεοξι πελάςεπ μξσ, θα ραπ κάμω 

έκπςωρη 20€ ρςξμ λξγαοιαρμό ραπ!  Έςρι από εδώ και ρςξ 

ενήπ θα μξσ δίμεςε 80€ για ςιπ μπύοεπ ραπ αμςί για 100€!». 

Ξατμικά ξι δέκα (10) τίλξι μαπ απέκςηραμ έμα ποόβλημα 

μα λύρξσμ:  πχπ θα μξίοαζαμ μεςανύ ςωμ ςημ μείωρη ςωμ 

20€ εάμ ρσμέυιζαμ μα πληοώμξσμ ςξμ λξγαοιαρμό όπχπ 

πληοώμξσμε ςξσπ άμερξσπ τόοξσπ μαπ;  

Ο Αοςέμιξπ (1ξπ) είπε ρςξσπ σπόλξιπξσπ όςι λξγικό θα ήςαμ 

ξι ςέρρεοιπ πιξ τςχυξί μα ρσμευίρξσμ μα μημ πληοώμξσμ 

ςίπξςε, και ξι σπόλξιπξι ένι μα μξιοαρςξύμ ςημ έκπςχρη 

ιρόπξρα μεςανύ ςχμ - δηλαδή ξ καθέμαπ ςξσπ μα πληοώμει 

3,33€ λιγόςεοα.  Δάμ γιμόςαμ ασςό, ξ Δσρςάθιξπ (5ξπ), και ξ 

Εατείοηπ (6ξπ), πίμξμςαπ δχοεάμ μπύοεπ, θα κέοδιζαμ και 

υοήμαςα καθημεοιμά!  Ασςή η ιδέα απξοοίτςηκε πάοασςα από 

ςξσπ σπόλξιπξσπ! 

Έςρι ξι δέκα (10) τίλξι μαπ ζήςηραμ ςημ βξήθεια ςξσ Δήμξσ 

ςξσ κατεςζή πξσ ςξσπ ποόςειμε ςημ παοακάςχ λύρη: 

α/α Όμξμα Πλήοωμε Πληοώμει Διατξοά % Μείωρηπ 

1 Αοςέμιξπ     

2 Βαρίλειξπ     

3 Γεώογιξπ     

4 Δημήςοιξπ     

5 Δσρςάθιξπ 1€  -1€ -100% 

6 Εατείοηπ 2€ 1€ -1€ -50% 

7 Ζοόδξςξπ 8€ 5€ -3€ -38% 

8 Ηεξτάμηπ 12€ 8€ -4€ -33% 

9 Θγμάςιξπ 22€ 18€ -4€ -18% 

10 Ιχμρςαμςίμξπ 55€ 48€ -7€ -13% 

 Σύμξλξ 100€ 80€ -20€ -20% 

Ιαι ξι δέκα (10) τίλξι μαπ είυαμ κάθε λόγξ μα είμαι 

εσυαοιρςημέμξι.  Οι ςέρρεοιπ (4) πιξ τςχυξί ενακξλξσθξύμ μα 

πίμξσμ ςιπ μπσοίςρεπ ςξσπ δχοεάμ.  Ο πέμπςξπ (5ξπ) ςηπ 

παοέαπ (Δσρςάθιξπ) δεμ πληοώμει πλέξμ ςίπξςε.  Οι πέμςε (5) 

πιξ εύπξοξι πξσ θα ρσμέυιζαμ μα καλύπςξσμ ςξμ λξγαοιαρμό, 

ςώοα πληοώμξσμ λιγόςεοα! 

Όμχπ, όςαμ βοέθηκαμ ένχ από ςξ κατεμείξ, άουιραμ μα 

ρσγκοίμξσμ πόρξ λιγόςεοξ πλήοωμε ξ καθέμαπ και έςρι 

άουιραμ ξι γκοίμιεπ… 

 «Εγώ κέοδιρα μόμξ 1€ από ςημ έκπςχρη» είπε ξ Δσρςάθιξπ 

(5ξπ).  «Αλλά ςξ Κχμρςαμςίμξπ κέοδιρε 7€!» 

 «Σχρςά» είπε ξ Εατείοηπ (6ξπ).  «Και εγώ κέοδιρα 1€ αλλά 

είμαι αδικία πξσ ξ Κχμρςαμςίμξπ κέοδιρε 700% πιξ πξλλά!» 

 «Ασςό είμαι αλήθεια» είπε ξ Ζοόδξςξπ (7ξπ).  «Εγώ κέοδιρα 

3€ και ασςόπ 7€.  Οι πιξ πλξύριξι κεοδίζξσμ ςα πιξ πξλλά!» 

 Τασςόυοξμα ρυεδόμ ξι ςέρρεοιπ (4) ποώςξι (Αοςέμιξπ, 

Βαρίλειξπ, Γεώογιξπ και Δημήςοιξπ) ξύολιαζαμ:  «ΜΙΟ 

ΛΕΠΣΟ.  Εμείπ ΔΕΝ ΚΕΡΔΙΑΜΕ ΑΠΟΛΤΣΩ ΣΙΠΟΣΕ.  Σξ 

ρύρςημα εκμεςαλλεύεςαι μξμίμωπ ςξσπ τςωυξύπ!» 

Οι εμμιά (9) τίλξι, όλξι δσραοερςημέμξι με ςξμ Κωμρςαμςί-

μξ πξσ κέοδιρε ςα πιξ πξλλά, ςξμ πεοικύκλωραμ ένχ από ςξ 

«Τξ Τημιακό», ςξμ έκαμαμ ςξσλξύμι ρςξ νύλξ και ςξμ άτηραμ 

αμαίρθηςξ ρςξ πεζξδοόμιξ ςηπ Αλενάμδοαπ! 

Τημ επόμεμη μέοα, Κσοιακή βοάδσ, ξι εμμιά (9) ςιπ παοέαπ, 

ρσμεπείπ ρςξ οαμςεβξύ ςξσπ, έπιμαμ υαοξύμεμξι ςιπ μπσοίςρεπ 

ςξσπ έυξμςαπ ςασςόυοξμα βγάλει και ςξ άυςι ςξσπ με ςξμ 

Ιχμρςαμςίμξ, ξ ξπξίξπ, όπχπ ήςαμ αμαμεμόμεμξ, ωπ ξ 

δαομέμξπ ςηπ παοέαπ, δεμ εμταμίρςηκε ρςξ κατεμείξ! 

Ζ υαοά όμχπ ςξσπ κόπηκε απόςξμα όςαμ ήλθε ξ λξγαοια-

ρμόπ και αμακάλσφαμ όςι ξύςε ςξμ μιρό λξγαοιαρμό δεμ είυαμ 

μα πληοώρξσμ γιαςί ςξσπ έλειπαμ ςα 48€ ςξσ Κωμρςαμςίμξσ! 

Λξιπόμ, τίλξι και ρσμεογάςεπ, ρσγγεμείπ & ρσμάδελτξι, 

εογαζόμεμξι & άμεογξι, ρσμτξιςηςέπ & δημξριξγοάτξι: 

Ιάπχπ έςρι δξσλεύει ςξ ρύρςημα πληοχμήπ ςχμ άμερχμ 

τόοχμ.  Οι πιξ εύπξοξι πληοώμξσμ αμαλξγικά ςα πιξ πξλλά.  

Όςαμ όμχπ γίμεςαι μείχρη τόοχμ, ασςξί πξσ πλήοχμαμ ςξσπ 

σφηλόςεοξσπ τόοξσπ ρσμήθωπ κεοδίζξσμ αοιθμηςικά ςα πιξ 

πξλλά από ςημ μείωρη ςχμ τόοχμ! 

Δάμ αμθοώπξσπ ραπ ςξμ Ζοόδξςξ, ςξμ Ηεξτάμη, ςξμ 

Θγμάςιξ και ςξμ Ιχμρςαμςίμξ ςξσπ τξοξλξγείπ πάοα πξλύ και 

ςξσπ επιςίθεραι κιόλαπ επειδή έυξσμ ξικξμξμική εσυέοεια, 

μπξοεί μα μημ ναμαεμταμιρςξύμ πξςέ ρςξ «Κατεμείξ».  Σςη 

ποαγμαςικόςηςα ξι θαμώμεπ ςξσ κατεμείξσ μπξοεί μα αουίρξσμ 

μα πίμξσμ μπύοεπ ρε άλλα «κατεμεία», πξσ είμαι ρε άλλεπ 

γειςξμιέπ ή άλλεπ υώοεπ, όπξσ η αςμόρταιοα είμαι πξλύ πιξ 

τιλική και πιθαμώπ ξι μπύοεπ μα κξρςίζξσμ λιγόςεοξ!!! 

Για όρξσπ καςάλαβαμ, δεμ απαιςείςαι ενήγηρη! 

Για όρξσπ ΔΔΝ καςάλαβαμ, ΔΔΝ σπάουει ενήγηρη! 

Υ.Σ. Τξ κύοιξ θέμα πξσ ποαγμαςεύεςαι ασςό ςξ άοθοξ είμαι: «Πξιξπ 

είμαι ξ "ρχρςόπ μαθημαςικόπ ςύπξπ" με ςξμ ξπξίξ μειώμξμςαι ή 

ασνάμξμςαι ξι τόοξι; Είμαι αμαλξγική ή όυι η ασνξμείχρη;» 

 

Τξ κείμεμξ ασςξύ ςξσ άοθοξσ είμαι παοάτοαρη εμόπ αγμώρςξσ 

ρσγγοατέχπ κειμέμξσ πξσ σπξςίθεςαι όςι ςξ έγοαφε ξ David 

Kamerschen, Ph.D., Professor of Economics, University of 

Georgia.  Σε επικξιμχμία πξσ είυα μαζί ςξσ, απάμςηρε όςι δεμ 

είμαι ασςόπ ξ ρσγγοατέαπ ςξσ άοθοξσ πξσ κσκλξτξοεί ρςξ 

Internet με ςίςλξ “Bar Stool Economics”. 
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