Ήταν Μόνο Χκεσ: H Χρθματιςτθριακι Τραγωδία του 2000
Οι άνκρωποι ςκζπτονται όπωσ οι αγζλεσ, κα τουσ δοφμε
να τρελαίνονται μαηικά όπωσ οι αγζλεσ, ενϊ ανακτοφν τισ
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αιςκιςεισ τουσ ςιγά-ςιγά και μόνο ο ζνασ μετά τον άλλο.

Ποτζ το αντικείμενο τθσ χρθματιςτθριακισ κερδοςκοπίασ δεν ζχει προκαλζςει τόςο μεγάλο δθμόςιο
ενδιαφζρον και αγανάκτθςθ ςτθ ςφγχρονθ ιςτορία τθσ Ελλάδοσ, όςο ςτθ περίοδο τθσ ιλιγγιϊδουσ ανόδου
και τθσ επακόλουκθσ ςυντριβισ των αξιϊν του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν (ΧΑΑ) που ζλαβε χϊρα πριν τθν
ζλευςθ του 21ου αιϊνα. Ωσ υπενκφμιςθ , ο Γενικόσ Δείκτθσ (ΓΔ) μζςα ςε μια περίοδο πανδαιςίασ, λιγότερο των
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τριϊν ετϊν (34 μινεσ), ανιλκε κατακόρυωα από το επίπεδο των 874 μονάδων ςτισ 14 Νοεμβρίου 1996, ςτο
ιςτορικό υψθλό των 6484 μονάδων τθσ 17θσ επτεμβρίου 1999, πριν ξεκινιςει θ ωοβερι κατρακφλα με
τα επανωτά limit down, που οδιγθςε ςτθν εξανζμιςθ των περιουςιϊν τηογαδόρων και επενδυτϊν. Μζςα
ςτθν πολφκροτθ αυτι περίοδο, θ αξία των χρθματιςτθριακϊν ςυναλλαγϊν από 1993 δισ δρχ. (€ 5.8 δισ) το
1996, εκςωενδονίςτθκε ςτο ποςό των 58880 δισ δρχ. (€ 173 δισ) το 1999, δθλαδι 30 ωορζσ τθν αρχικι αξία! 3
Θ εκπλθκτικι κοφρςα τθσ αναδυόμενθσ ελλθνικισ χρθματαγοράσ κατζγραψε τθν απίκανθ
αφξθςθ των 5610 μονάδων, που μεταωράηεται ςε απόδοςθ τθσ τάξεωσ του 642%, απαλλαγμζνθ από τα
δεςμά τθσ ωορολογίασ των κερδϊν κεωαλαίου (capital gains tax) και τθσ διλωςθσ του «πόκεν ζςχεσ» των
αρχικϊν επενδυτικϊν κεωαλαίων. Δζον να ςθμειωκεί, ότι θ Ελλάδα αποτελεί τθν μοναδικι αναπτυγμζνθ
χϊρα με τόςεσ πολλζσ ιδιαιτερότθτεσ ςτθν άςκθςθ τθσ οικονομικισ πολιτικισ, που μια απ’ αυτζσ είναι θ
ανυπαρξία του φόρου υπεραξίασ επί των μετοχϊν, διότι κεωρείται επί δεκαετίεσ ωσ ανάκεμα από τθν
άρχουςα τάξθ των πλουςίων. Δυςτυχϊσ χωρίσ ευαιςκθςία, οι εκάςτοτε κυβερνιςεισ με τον μανδφα τθσ
«κοινωνικισ δικαιοςφνθσ», υιοκζτθςαν ζναν κεςμό φορολογικισ επίπτωςθσ που ζχει τισ ρίηεσ του ςτθ
Μεςαιωνικι Φεουδαρχία και δεν αρμόηει ςτον κεςμό τθσ Κοινοβουλευτικισ Δθμοκρατίασ.
ιμερα, ανάμεςα ςτα ςυντρίμμια των χαμζνων περιουςίων του περιβόθτου «κόμματοσ του
χρθματιςτθρίου» τθσ αλθςμόνθτθσ τριετίασ των “go- go years”, που απαρτίηονταν από περίπου 1,500,000
κωδικοφσ, προςτζκθκαν και οι ηθμιζσ μιασ νζασ χρθματιςτθριακισ τραγωδίασ. Ο Γενικόσ Δείκτθσ με τισ
εναπομζνουςεσ 189 μετοχζσ ςε ςχζςθ με τισ 246 το 2000 - οι περιςςότερεσ ‘κουφάρια’ πλζον με τιμι
διαπραγμάτευςθσ κάτω του € 1 - διαπζραςε πρόςωατα τον ιςτορικό «πάτο» των 1462 μονάδων τθσ
31θσ Μαρτίου 2003. Σότε υπό τον ιχο των τυμπάνων του πολζμου και τθσ επικείμενθσ ειςβολισ των
Αμερικανικϊν δυνάμεων ςτο Iraq, το ΧΑΑ κατάρρεε εν μζςω τθσ αβεβαιότθτασ των ςυνεπειϊν και τθσ
ζκβαςθσ του πολζμου, ενϊ το πάνκεον τθσ κερδοςκοπίασ, θ Wall Street, πραγματοποιοφςε ζνα από τα
πιο ιςχυρά ράλι προεξοωλϊντασ τθν νίκθ με τισ επακόλουκεσ κετικζσ επιπτϊςεισ ςτθν κερδοωορία των
βιομθχανικϊν και καταςκευαςτικϊν εταιριϊν. Ωσ ωυςικό, θ οωοκλζουσ ανζκαμψε και ακολοφκθςε τθν
ανοδικι πορεία των διεκνϊν αγορϊν και λόγω των Ολυμπιακϊν αγϊνων ενιςχφκθκε ςθμαντικά.
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Charles Mackay, Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds, p.xx, 1852,” Men, think in herds; it
will be seen that they go mad in herds, while they only recover their senses slowly and one by one”.
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Για όςουσ αναγνϊςτεσ αςχολικθκαν με χρθματιςτθριακζσ επενδφςεισ χρθςιμοποιϊντασ τεχνικι ανάλυςθ, ο
αρικμόσ 34, που αωορά τθν χρονικι διάρκεια των μθνϊν τθσ ανόδου, κα πρζπει να είναι οικείοσ , διότι αποτελεί
αρικμό τθσ ακολουκίασ Fibonacci, 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,.. οι οποίοι ζχουν πρακτικϊσ αποδειχκεί
ωωζλιμοι ςτθν αναγνϊριςθ αντιςτροωισ τθσ αγοράσ, παρότι το χρθματιςτιριο είναι τμιμα τθσ ηωισ και δφςκολο
να προβλεωκεί με ζνα μακθματικό τφπο ι γεωμετρικό ςχιμα, διότι το απροςδόκθτο πάντοτε ςυμβαίνει.
3
Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ: τατιςτικό Δελτίο Οικονομικισ υγκυρίασ, Δεκζμβριοσ 2000, Πίνακασ IV.
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Εντοφτοισ, το ανοδικό κφμα του ΓΔ που διιρκθςε 4 ½ χρόνια και κορυωϊκθκε ςτισ 5346 μονάδεσ
τθν 7 Νοεμβρίου 2007,4 αποδείχκθκε για άλλθ μια ωορά πλαςματικό και αίολο, και ςφντομα ξεκίνθςε
μια δεφτερθ κατάρρευςθ εξ ίςου ςωοδρι όπωσ αυτι του 2000, με τθ ςθμαντικι διαωορά ότι αυτι τθ ωορά
τα κφματα ιταν οι ίδιεσ οι τράπεηεσ που κάνανε το «παιχνίδι» και οι ‘επαγγελματίεσ’ κι όχι οι απλοί ιδιϊτεσ.
Οι τελευταίοι προ πολλοφ είχαν οδθγθκεί ωσ αμνοί ςτθ ςωαγι και δεν υπάρχουν πλζον τα «λεωτά»,
υπάρχουν μόνο τα «δανεικά» και πικανϊσ αγφριςτα. Γι αυτό θ πρόςωατθ πτϊςθ, που ςυνεχίηεται κακϊσ
γράωονται αυτζσ οι λζξεισ, ενϊ διζνυςε ζνα μικρότερο διάςτθμα (2 ½ χρόνων), θ ςυςςωρευτικι μείωςθ
των 4095 ςθμείων ςτο άκρωσ χαμθλό επίπεδο των 1251 μονάδων, που κατζγραψε ο ΓΔ τθν 27θ Μαΐου
2011, αντιςτοιχεί ςε παρόμοια πτϊςθ (77 %) του δείκτθ, μια τρομερι απϊλεια πλοφτου ςε τόςο ςφντομο
χρονικό διάςτθμα. ‘Ελλάσ το μεγαλείο ςου’, ειρωνικά μπορεί να ζχει τθ δφναμθ να αναωωνιςει όποιοσ δεν
ςυμμετείχε ςτθ πρόςωατθ ‘κερδοςκοπικι κόλαςθ’ του ΧΑΑ, αλλά και για τουσ ‘τυχεροφσ’ που μείνανε απ’
ζξω, λόγω του ότι είχαν τισ «τςζπεσ τουσ άδειεσ», είναι άκρωσ ανθςυχθτικό, διότι αυτό το εργαλείο πάντοτε
προεξοωλεί, κι αυτό που προεξοωλεί, ίςωσ είναι πιο επϊδυνο μεςοπρόκεςμα για ολόκλθρθ τθν κοινωνία.
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Παρότι το υπόβακρο τθσ αυτό-τροωοδοτοφμενθσ διακφμανςθσ των μετοχϊν του ΧΑΑ παραμζνει
και ςιμερα ςακρό, διότι θ ‘πάλε ποτζ’ αχαλίνωτθ χειραγϊγθςθ των αξιϊν με τθν ςυνδρομι τθσ παραπλανθτικισ
πλθροωόρθςθσ και τισ ιςτορίεσ για ‘αγρίουσ’ ςυνεχίηεται με αμείωτο ρυκμό, το χρϊμα του μανδφα είναι
διαωορετικό και ωζρει τθν επωνυμία ‘εκςυγχρονιςμόσ’. Θ περιβόθτθ οωοκλζουσ που οι ρίηεσ τθσ ξεκινοφν
από το καωενείο θ « Ωραία Ελλάσ» (1880), δεν λειτοφργει πια ωσ ηωντανόσ οργανιςμόσ αγοραπωλθςίασ
μετοχϊν μζςω του «κφκλου» των χρθματιςτϊν & αντικριςτϊν με τθν εμωάνιςθ τθσ διακφμανςθσ των τιμϊν
ςτο περιβόθτο «ταμπλό» του χρθματιςτθρίου. Κι αυτό ςθμαίνει, ότι ακολουκεί τισ αρχζσ του νζου δόγματοσ,
τθσ «αόρατθσ παγκόςμιασ διακυβζρνθςθσ» των αγορϊν μζςω θλεκτρονικϊν εγγραωϊν και των άυλων τίτλων
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Chart : ATG, Μθνιαίοσ χάρτθσ του ΧΑΑ, τθσ περιόδου 30-11-1992 μζχρι 30-5-2011.
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των αξιϊν. Ζτςι, θ προςωπικι επαωι και θ «αίςκθςθ» τθσ πραγματικισ αγοράσ ζχουν εκλείψει πλζον και ζχουν
αντικαταςτακεί από τθν θλεκτρονικι απεικόνιςθ των μεταβολϊν των τιμϊν των μετοχϊν, που αντανακλοφν

κατεξοχιν τθν «δθμιουργικι λογιςτικι» των εικονικϊν κερδϊν και πλαςματικϊν ευοίωνων προοπτικϊν που
επιτιδεια διζδιδαν ςτο παρελκόν τα πανταχοφ παρϊν «παπαγαλάκια» του αργυρϊνθτου τφπου.
Με ωόντο τα ηοωερά οικονομικά νζα τθσ κεμελιϊδουσ κατάρρευςθσ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ τθσ χϊρασ εξ αιτίασ του υπερβολικοφ δθμόςιου χρζουσ, καταςχζςεων κατοικιϊν, καλπάηουςασ
ανεργίασ και ςυρρίκνωςθσ των ειςοδθμάτων λόγω τθσ επιβολισ των μζτρων του Ευρωπαϊκοφ Μθχανιςμοφ
τιριξθσ (ΕΜ), θ Ελλάδα οδθγείται να χορζψει αλαλάηοντασ τον μακάβριο χορό του Ηαλόγγου. Εν μζςω των
δυςοίωνων προοπτικϊν, που κζριεψαν με τθν οικτρι αποτυχία του ΕΜ και τθσ ενδεχομζνθσ ‘επίςθμθσ’
κιρυξθσ ςτάςθσ πλθρωμϊν τθσ χϊρασ, ο δείκτθσ, όπωσ εμωανίηεται ςτο γράωθμα, επιτάχυνε τθν πτωτικι
πορεία και κατευκφνκθκε ταχζωσ κάτω από τθν ηϊνθ των 1300 μονάδων, όπου και παραπαίει ςτισ 1260
μονάδεσ. Αυτό αποτελεί ζνα ιςτορικό χαμθλό 14ων ετϊν, που μασ κυμίηει τθν περίοδο του 1997, τθν αλθςμόνθτθ «εποχι Κωμαδάκθ», του πανεπιςτθμιακοφ, που ωσ πρόεδροσ τθσ Κεωαλαιαγοράσ επίςτθςε τισ ΑΧΕ με
τθν περιβόθτθ επιςτολι του, να ςυνιςτοφν ςτουσ πελάτεσ ςφνεςθ, διότι θ αγορά ςτισ 1450 μονάδεσ, επιδεικνφει ζνα ανθςυχθτικό ςφνδρομο κερδοςκοπίασ που διαταράςςει τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ!
Μιασ εποχισ εκ διαμζτρου διαωορετικισ με τθν ςθμερινι τθσ κατιωειασ και τθσ απαιςιοδοξίασ,
γεμάτθ όνειρα και ελπίδεσ, με τον ταφρο τθσ οωοκλζουσ να χλιμιντρίηει με ςωρίγο και παλμό, ζχοντασ
μόλισ αωιςει το εωαλτιριο εκκίνθςθσ, τον ‘πάτο’ του ΓΔ των 874 μονάδων, που δθμιουργικθκε με το διαβόθτο
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ςκάνδαλο τθσ «Δζλτα Χρθματιςτθριακισ». Θ ξζωρενθ κοφρςα που ζμελλε να διαγράψει το ΧΑΑ τα επόμενα τρία
χρόνια, αποτελεί μια περίοδο ζντονου επενδυτικοφ ενδιαωζροντοσ, όχι μόνον ντόπιων κεωαλαίων, αλλά και
διεκνϊν επενδυτικϊν οίκων, όπωσ το Templeton Fund και το Fidelity Fund, κακϊσ τα “spreads” των ελλθνικϊν
ομολόγων ιταν γφρω ςτισ 100 μονάδεσ βάςθσ κι όχι ςτθν αςτρονομικι διαωορά των 1400 μονάδων βάςθσ

που βρίςκονται ςιμερα, υποδθλϊνοντασ τθν προεξόωλθςθ «ακζτθςθσ» του δυςβάςτακτου δθμόςιου
χρζουσ. Αλλά οι χρθματιςτθριακζσ ςυνκικεσ είναι κυκλικζσ και οι διακυμάνςεισ των μετοχϊν απορρζουν
από τα κεμελιϊδθ οικονομικά ςτοιχεία και τθν ψυχολογία, όπου πριν 14 χρόνια υπιρχε ςχετικι
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Σο ςκάνδαλο τθσ « Δζλτα Χρθματιςτθριακισ» αωορά τθν ''προβλθματικι'' κλωςτοχωαντουργικι εταιρία, Αφοί
Μαγρίηου, με ζδρα τθ Λάριςα και βαςικοφσ μετόχουσ, τουσ Δαβίδ Μαγρίηο, Μωυςι Μαγρίηο και Νίνα Μαγρίηου.
Ζλαβε χϊρα κατά τθ διάρκεια του 1996 και τον Νοζμβριο του ιδίου ζτουσ, αποκαλφωκθκε ότι θ ΑΧΕ αδυνατοφςε
να εκπλθρϊςει υποχρεϊςεισ φψουσ 2.4 δισ δρχ. προσ το Αποκετιριο. Μάλιςτα, ςε δθμοςιεφματα του τφπου
εκείνθσ τθσ περιόδου, θ Ειςαγγελία είχε διατάξει τθν διενζργεια προκαταρκτικισ ζρευνασ, διότι θ εταιρία είχε
εκδϊςει δφο ακάλυπτεσ επιταγζσ ςε διαταγι του Αποκετθρίου Σίτλων, με ςυνζπεια να δθμιουργθκεί ζλλειμμα
2,4 δις. δρχ., και να πλθγεί θ αξιοπιςτία του ΧΑΑ, απειλϊντασ τα ςυμωζροντα των άλλων ΑΧΕ και των επενδυτϊν.
το ιςτορικό του ςκανδάλου περιλαμβάνονται ο περιβόθτοσ Βαλδεςζρασ, γνωςτόσ από τθν πολφκροτθ ιςτορία τθσ
‘Λαυρεωτικισ’(1994), ο πρόεδροσ τθσ Δζλτα ΑΧΕ Αργυριάδθσ και ο ωερόμενοσ ωσ «ζχων το χοντρό πορτοωόλι»
Τρφφων. Θ τιμι τθσ μετοχισ βρίςκονταν γφρω ςτισ 200 δρχ., τα ςτοιχεία του ιςολογιςμοφ(1995) αλλοιϊκθκαν και
από περίπου 200 εκατ. ηθμιζσ ζδειχναν 200 εκατ. δρχ. κζρδθ, ενϊ θ εταιρία ανακοινϊνει ότι προτίκεται να ιδρφςει
τράπεηα ςτθν Αλβανία, γι αυτό απευκφνεται τον «επενδυτικό κοινό» να του ηθτιςει 2.5 δισ δρχ. μζςω δθμόςιασ
εγγραωισ! Ωσ επακόλουκο, αρχίηουν τα ‘γυρίςματα’ με τα περίωθμα ‘πακζτα’ μαηί με τισ ‘ευοίωνεσ’ προοπτικζσ του
τφπου και θ μετοχι ςφντομα εκςωενδονίηεται γφρω ςτισ 1000 δρχ. για να πετφχει θ αφξθςθ κεωαλαίου! Αλλά,
το «απροςδόκθτο» ςχεδόν πάντοτε ςυμβαίνει και ‘ξζωυγαν’ από τα χζρια του Τρφφωνα μερικά πακζτα κακϊσ τα
αγόραηε με βουλιμία θ Δζλτα, ενϊ πιγαινε ‘μυςτικά να τα ξεωορτωκεί μζςω άλλων ΑΧΕ, και χάλαςε θ δουλειά!
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ευθμερία με τθν αποταμίευςθ των νοικοκυριϊν ωσ ποςοςτό του κακαροφ ειςοδιματοσ ςτο 10 % 6 και
με το κλίμα ευοίωνο εν όψει τθσ προεξόωλθςθσ των κετικϊν προοπτικϊν τθσ εντάξεωσ τθσ χϊρασ ςτο
ενιαίο νόμιςμα, το ευρϊ, όπου οι ςφγχρονοι Ζλλθνεσ κα γίνονταν επιτζλουσ Ευρωπαίοι!
Θ «Ελλάσ ανικει ςτθν Δφςιν», διακιρυτταν οι πολιτικοί, κι αυτοί που αρχικϊσ αρνικθκαν ιδεολογικά τθν μοιραία αυτι ριςθ, αργότερα ενζδωςαν όταν ανζλαβαν τα θνία τθσ διακυβζρνθςθσ τθσ χϊρασ,
παροτρφνοντασ τον ευάλωτο λαό τθσ, ότι θ ζνταξθ ςτο ευρωπαϊκό νομιςματικό ςφςτθμα του Ευρϊ,
ςυνιςτά μια πολυπόκθτθ πολιτικι πράξθ, επειδι κα δθμιουργιςει μεγάλουσ ρυκμοφσ οικονομικισ
ανάπτυξθσ και ευθμερία ςτθ κοινωνία. Ειδικά, κα ειςρεφςουν ξζνα επενδυτικά κεωαλαία ςτο χρθματιςτιριο,
κα ξεκινιςουν οι ιδιωτικοποιιςεισ, με πρϊτθ τθν Ολυμπιακι, και κα απαλλαχκοφμε από τον ενοχλθτικό
κρατικό παρεμβατιςμό και τουσ ςυναλλαγματικοφσ κινδφνουσ με τισ ςυχνζσ υποτιμιςεισ του εκνικοφ
μασ νομίςματοσ, τθσ δραχμισ. Γι αυτό, κα αποτελζςει εξζχουςα πολιτικι επιτυχία θ ζνταξθ ςτθν ηϊνθ
του ευρϊ, αωοφ κα μειωκοφν ςθμαντικά τα επιτόκια για να μπορζςουν, όλοι, ςφςςωμοι ωσ μια ψυχι,
κράτοσ, επενδυτζσ, καταναλωτζσ και οι κιαςϊτεσ του ΧΑΑ να δανειςκοφν ‘ωτθνά’. Σο ευρϊ, διαβεβαίωναν,
είναι θ πανάκεια των οικονομικϊν μασ προβλθμάτων, διότι ςυν τθσ ανφψωςθσ του Ζλλθνα ςτο επίπεδο του
Ευρωπαίου, τα ελλείμματα του δθμοςίου χρζουσ και του διεκνοφσ εμπορικοφ ιςοηυγίου δεν ζχουν ςθμαςία μζςα
ςτθν Ζνωςθ, οι αλλθλζγγυοι εταίροι μασ κα μασ ςτθρίξουν με τισ επιδοτιςεισ των προγραμμάτων προςαρμογισ.

Ζτςι περίπου είχαν τα πράγματα κι αυτό τον μφκο το ευκολόπιςτο κοινό τον αποδζχτθκε ωσ μια
μεγάλθ αλικεια, είτε από άγνοια ι γιατί το ‘βόλευε’ και νόμιςε ότι ςτον δανειςμό και ςτθ ρεμοφλα
βρίςκεται το «χρυςό αυγό» τθσ απόκτθςθσ πλοφτου με τθν κομπίνα. τον ακοπίαςτο πλουτιςμό ιταν
ςτραμμζνο το ςκεπτικό του μζςου ζλλθνα τθν εποχι του ξεωαντϊματοσ του χρθματιςτιριου και δεν
πρζπει να αποτελεί απορίασ άξιον γιατί με το πζραςμα του χρόνου ωκάςαμε ςτθν ςθμερινι de facto
οδυνθρι χρεοκοπία. Ιταν θ εποχι του γριγορου πλουτιςμοφ (get rich quick) κι όλα τα γνωμικά είχαν
ξεχαςτεί, όπωσ αυτό του Θςίοδου που αναωζρει ότι “ θ εργαςία δεν είναι ντροπι, ντροπι είναι θ οκνθρία».
Όμωσ, αντ’ αυτοφ, οι ςφγχρονοι ζλλθνεσ τθσ περίοπτθσ κατανάλωςθσ και τθσ αυτοπροβολισ, με ζπαρςθ
και τθν ξυπαςιά του εκκολαπτόμενου ευρωπαίου, υιοκζτθςαν τισ αρχζσ τθσ Αγγλοςαξονικισ ςχολισ, του
‘ατομικιςμοφ’ του Adam Smith και του ‘ωφελιμιςμοφ’ του Jeremy Bentham, « τθσ αποφυγισ του πόνου και
τθσ μεγιςτοποίθςθσ τθσ ευχαρίςτθςθσ», του ωθμιςμζνου,”hedonistic calculus” ωσ γνϊμονα τθσ ηωισ.
Θ χρονικι περίοδοσ του ανοδικοφ κφκλου τθσ χρθματιςτθριακισ αγοράσ (bull market), όχι μόνο
ςυμβάδιηε με τα κεμελιϊδθ ςτοιχεία τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, αλλά και με τθν πορεία των διεκνϊν αγορϊν.
Λδίωσ τθσ Wall Street, που κυριολεκτικά πετοφςε, κακϊσ ςτο τιμόνι τθσ Ομοςπονδιακισ Σράπεηασ των ΘΠΑ
βρίςκονταν ο ‘μαζςτρο’, ο Alan Greenspan, με τισ γνωςτζσ “ hard core” ωιλελεφκερεσ ιδζεσ του. Ο Greenspan,
ωρόντιςε όςο κανζνασ άλλοσ τθν απορρφκμιςθ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ και εν γζνει των
χρθματιςτθριακϊν αγορϊν, κθρφςςοντασ με ζπαρςθ το ευαγγζλιο του Adam Smith. Ιταν θ εποχι του
νζο-φιλελευκεριςμοφ, τθσ επανόδου των αρχϊν τθσ laissez- faire του 18ου αιϊνοσ και τθσ άνκθςθσ τθσ
κερδοςκοπίασ ςε κινθτζσ αξίεσ, που ςυνζπεςε με τθν μθχανογράωθςθ του ΧΑΑ. Ιταν θ ίδια εποχι τθσ
ιδεολογικισ ςφμπνοιασ ςτθν οικονομικι πολιτικι, του αποκαλοφμενου «παράξενου ηευγαριοφ» ClintonGreenspan, που κατά γενικι ομολογία είχε οριςμζνα κοινά ςθμεία, όπωσ θ επιτθδειότθτα ςτο ςαξόφωνο,
και θ μεγάλθ αγάπθ που ζτρεωαν αμωότεροι για τθν Wall Street. Μιασ εποχισ που ςθμαδεφεται ςτισ
6
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Θνωμζνεσ Πολιτείεσ, από τθν επιλογι του Robert Rubin, πρϊθν ςυν-πρόεδρου τθσ επενδυτικισ τράπεηασ
Goldman Sachs, ωσ υπουργοφ οικονομικϊν τθσ κυβζρνθςθσ Clinton - παραδόξωσ από ζνα δθμοκρατικό
πρόεδρο - που με “νφχια και με δόντια» ςυνζδραμε ςτθν ανάκλθςθ τθσ νομοκεςίασ Glass-Steagall. 7
Tθν εποχι εκείνθ, οφτε και εμείσ ωσ μζλθ του χρθματιςτθρίου Ακθνϊν αντιλαμβανόμαςταν ότι
θ κυβζρνθςθ θμίτθ και οι «εκσυγχρονιστές» τθσ αποτελοφςαν απλϊσ τισ «μαριονέτες» ενόσ ςυςτιματοσ, που ονομάηονταν Η Νζα Παγκόςμια Τάξθ, θ οποία αποςκοποφςε ςτθν διακυβζρνθςθ των κρατϊν
τθσ υωθλίου από μία ολιγαρχικι τάξθ. Μιασ ‘κάςτασ’ πολφ πλουςίων ανκρϊπων, μιασ νζασ ελίτ που
απαρτίηεται από τραπεηίτεσ, πολιτικοφσ και θγζτεσ πολυεκνικϊν εταιριϊν, τθσ οποίασ το δόγμα είναι
θ παγκοςμιοποίθςθ των αγορϊν. Αυτόσ ο ςτόχοσ κα επιτευχκεί, ιςχυρίηεται το νζο δόγμα, μζςω του
ελευκζρου εμπορίου και τθσ πλιρουσ φιλελευκεροποίθςθσ του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ, για χάριν, τθσ
παγκόςμιασ ειρινθσ και τθσ οικονομικισ ευθμερίασ των λαϊν. Ζτςι θ κατάργθςθ τθσ Glass-Steagall
ευρζωσ γνωςτι, ωσ το χρθματοοικονομικό ζγκλθμα του 1999, επθρζαςε κακοριςτικά τισ λειτουργίεσ
των τραπεηϊν, με τισ ςυγχωνεφςεισ και εξαγορζσ των χρθματιςτθριακϊν εταιριϊν, τθν επιβράβευςθ τθσ
κερδοςκοπίασ και τθν μεταμόρωωςθ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ ςε μια ςφγχρονθ Λερναία Ύδρα.
Ωσ αποτζλεςμα, θ περίοδοσ του δεφτερου ιμιςυ, τθσ τελευταίασ δεκαετίασ του 20ου αιϊνα χαρακτθρίςτθκε από μια ζξαρςθ του νζο-φιλελευκεριςμοφ με τθν ανκρϊπινθ επιδίωξθ τθσ μεγιςτοποίθςθσ του
βραχυχρόνιου κζρδουσ και τθν κερδοςκοπία να δεςπόηει. Αντικζτωσ, το απαραίτθτο ςτοιχείο τθσ υγιοφσ
επιχειρθματικότθτασ, θ κατά τον J.M. Keynes, «μακροπρόκεςμθ προςδοκία», να εκμθδενίηεται και να
τίκεται ςτο χρονοντοφλαπο τθσ ιςτορίασ. Ιταν θ επανάλθψθ, με πιο γριγορο ρυκμό, τθσ περιόδου του ατομικιςμοφ τθσ Margaret Thatcher, θ οποία ωσ πολιτικόσ ζχοντασ ςφμβουλο τον κακθγθτι του πανεπιςτθμίου
του Chicago, Milton Friedman, ποτζ δεν πίςτεψε ςτθν κοινι ςυναίνεςθ (consensus). Οι δε ακραίεσ αντικοινωνικζσ τθσ απόψεισ ςυνοψίηονται ςτο πρωταρχικό τθσ γνωμικό: «Δεν υπάρχει τζτοιο πράγμα όπωσ θ
κοινωνία: υπάρχουν μόνο τ’ άτομα, οι άνδρεσ και οι γυναίκεσ».8 Ζτςι δεν αποτελεί ζκπλθξθ θ ζνκερμθ
υποςτιριξθ των μαηικϊν ιδιωτικοποιιςεων των κρατικϊν επιχειριςεων, κακϊσ επίςθσ και θ μικρόψυχθ
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Θ νομοκεςία Glass-Steagall αποτελείται από δφο τραπεηικοφσ νόμουσ των οποίων οι ειςθγθτζσ είναι, ο
δθμοκρατικόσ γερουςιαςτισ Carter Glass, πρϊθν υπουργόσ οικονομικϊν, και ο δθμοκρατικόσ βουλευτισ Henry
Steagall, πρόεδροσ τθσ επιτροπισ επί τραπεηικϊν κεμάτων και του νομίςματοσ. Θ πρϊτθ νομοκεςία GlassSteagall κεςπίςτθκε το Φεβρουάριο του 1932 από τθν κυβζρνθςθ του Henry Hoover, ενϊ θ δεφτερθ νομοκεςία
Glass-Steagall κεςπίςτθκε τον Λοφνιο του 1933 από τθν κυβζρνθςθ Franklin D. Roosevelt. Θ νομοκεςία του1932,
αποτελοφςε μια προςπάκεια να αναχαιτιςτεί θ πτωτικι τάςθ των τιμϊν (deflation) κι ωσ εκ τοφτου οι αρμοδιότθτεσ του Federal Reserve διευρφνκθκαν. Ζτςι επετράπθ θ επανα-προεξόωλθςθ (rediscounting) χρεογράωων
των τραπεηϊν, όπωσ οι κρατικζσ ομολογίεσ και τα εμπορικά γραμμάτια. Επίςθσ, επετράπθ θ δθμιουργία τραπεηογραμματίων χωρίσ τθν κάλυψθ χρυςοφ, αωοφ θ Αγγλία από το επτζμβριο του 1931, είχε εγκαταλείψει τον
χρυςό κανόνα εξαιτίασ τθσ ακζτθςθσ των υποχρεϊςεων τθσ. Θ δεφτερθ νομοκεςία Glass-Steagall, που ψθωίςκθκε
ςτισ 16 Λουνίου 1933, είναι αυτι που θ οικονομικι βιβλιογραωία επικεντρϊνεται λόγω τθσ επίδραςθσ που είχε
ςτο τραπεηικό ςφςτθμα πάνω από 65 χρόνια. Αναλυτικά, θ Glass-Steagall κζςπιςε τον πλιρθ διαχωριςμό των
χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων ςε δφο βαςικοφσ τομείσ : (α) των εμπορικϊν τραπεηϊν και (β) των επενδυτικϊν
τραπεηϊν. Ειδικότερα, το πνεφμα τθσ νζασ νομοκεςίασ, εκτόσ του περιοριςμοφ τθσ χρθματιςτθριακισ κερδοςκοπίασ, είχε ωσ ςκοπό να απαγορεφςει ςτισ τράπεηεσ με τθ χριςθ εςωτερικισ πλθροωόρθςθσ να κερδοςκοποφν
ςε κινθτζσ αξίεσ με τα δικά τουσ κεωάλαια, αλλά και με τα κεωάλαια των πελατϊν τουσ. Επίςθσ, οι εμπορικζσ
τράπεηεσ επιτρζπετο να δζχονται κατακζςεισ και να εκδίδουν δάνεια, αλλά απαγορεφτο να γίνονται ανάδοχοι
εκδόςεωσ μετοχϊν, και να ςυναλλάςςονται ςτο χρθματιςτιριο με τα ίδια τουσ κεωάλαια.
8

Margaret Thatcher, Quotes. Σο πρωτότυπο ζχει ωσ εξισ: “There is no such thing as society: there are individuals,
men and women” http://thinkexist.com

5

ενζργειά τθσ, αναωορικά με τα πρϊτα μζτρα τθσ κυβζρνθςθσ Thatcher, που ιταν θ κατάργθςθ τθσ δωρεάν
διανομισ γάλακτοσ για τα παιδιά θλικίασ 7-11 ετϊν ςτα δθμοτικά ςχολεία τθσ Αγγλίασ.
Ιταν θ περίοδοσ τθσ μεςουράνθςθσ του αρχιερζα τθσ ορκοδοξίασ του οικονομικοφ ωιλελευκεριςμοφ, Milton Friedman, 9 που με το ακαδθμαϊκό περίβλθμα του Μονεταριςμοφ διεκιρυττε προσ όλεσ
τισ κατευκφνςεισ, ακόμθ και ςτουσ ζνκερμουσ αναγνϊςτεσ του περιοδικοφ Playboy,10 “ ότι όλεσ οι κοινωνίεσ
είναι δομθμζνεσ επάνω ςτθν απλθςτία”. Μάλιςτα, ςτο δθμοωιλζσ βιβλίο του, που ςυνζγραψε με τθν
ςφηυγο του Rose, “ Ελεφκεροι να Επιλζξουμε” (Free to Choose) - το εγκόλπιο του αχαλίνωτου καπιταλιςμοφο Friedman, υμνεί τον αυτό-διορκωτικό μθχανιςμό τθσ ελεφκερθσ αγοράσ και ανακεματίηει τον κρατικό
παρεμβατιςμό, όςο καλζσ και εάν είναι οι προκζςεισ του, διότι προκαλεί ηθμιογόνεσ ‘παράπλευρεσ’ ενζργειεσ
ςτθν οικονομία. Τποςτιριξε με ηιλο τον κερδοςκόπο και τόνιςε ότι «εω’ όςον θ κερδοςκοπία ζχει ωσ
κίνθτρο τθν επικυμία του προςωπικοφ κζρδουσ είναι απίκανο να επιωζρει «παράπλευρεσ ενζργειεσ»
που είναι αρνθτικζσ ςτθν οικονομικι διαδικαςία». Θ κερδοςκοπία, ιςχυρίςτθκε, ςυνιςτά ‘ςτακεροποιθτικό’
παράγοντα και αποτελεί πολφτιμο ςυντελεςτι τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ, διότι θ διαδικαςία του Κοινωνικοφ
Δαρβινιςμοφ (Social Darwinism) κα προξενοφςε τθν εξαωάνιςθ τθσ από-ςτακεροποιθτικισ κερδοςκοπίασ.
Σάδε ζωθ, χρθςιμοποιϊντασ τθν διγλωςςία τθσ ςοωιςτικισ τζχνθσ, ο νομπελίςτασ τθσ οικονομίασ
Milton Friedman, ο οποίοσ δεν ζηθςε για να δει πωσ οι ςωαλερζσ του κεωρίεσ οδιγθςαν ςτθν ςυντριβι του
παγκόςμιου χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ που κατζρρευςε το 2008, ςαν ζνα ςπίτι από τραπουλόχαρτα.
Θ κρίςθ που επακολοφκθςε και οι ςυνζπειεσ τθσ απερίγραπτθσ καταςτροωισ του πλοφτου που προκάλεςε θ άνευ ωραγμοφ χρθματοοικονομικι κερδοςκοπία, πρϊτα τθν εβίωςε, ωσ κυρίαρχο κράτοσ, θ ωιλελεφκερθ Λςλανδία με τθν οδυνθρι κιρυξθ χρεοκοπίασ, το ‘μπιμπελό’ του Friedman, που διετζλεςε επί
χρόνια ο par excellence οικονομικόσ τθσ ςφμβουλοσ. τθ ςυνζχεια, με τισ περιβόθτεσ διαςϊςεισ των
τραπεηϊν (bailouts), δεν ζγινε μόνο εμωανισ θ πλάνθ του μονεταριςμοφ, αλλά ταυτόχρονα επιβεβαιϊκθκε
και θ ωθμιςμζνθ ριςθ του πολζμιου του, του J.M.Keynes: “Παράφρονεσ ςτθν εξουςία, που ακοφν φωνζσ
ςτον αζρα, διυλίηουν τθν τρζλα τουσ από κάποιον κακογράφο ακαδθμαϊκό μερικϊν ετϊν πίςω.” 11
Πλθν όμωσ, εν ηωι, ο Milton Friedman είχε ςπουδαία επιρροι ςτθν εωαρμογι τθσ οικονομικισ
πολιτικισ, κακϊσ θ αποδοχι του δόγματοσ του φιλελευκεριςμοφ υπιρξε ςχεδόν κακολικι από τα ανεπτυγμζνα κράτθ και θ χρθματοοικονομικι κερδοςκοπία ωοφντωςε για τα καλά. Λδιαίτερα θ ςυμβολι του
πιςτοφ μακθτοφ του, Alan Greenspan, ωσ πρόεδρου επί 18 ολόκλθρα χρόνια τθσ Ομοςπονδιακισ Σράπεηασ
(Federal Reserve) των ΘΠΑ υπιρξε κακοριςτικι. Θ ςθμαντικι ςυνδρομι του Greenspan, ωανατικοφ οπαδοφ του
«αχαλίνωτου καπιταλιςμοφ», ςτθν διαμάχθ με τον κρατικό παρεμβατιςμό, δεν αωορά μόνο τθν πειςματϊδθ
αντίκεςθ του ςτθν εποπτεία των αγορϊν υψθλοφ κινδφνου των παραγϊγων (derivatives), αλλά και τθν
αδιάκριτθ χριςθ κάκε μζςου, κεμιτοφ και ακζμιτου, κατά τθσ κζςπιςθσ ρυκμιςτικϊν κανόνων ςτισ λειτουργίεσ

των κερδοςκοπικϊν Hedge Funds.12 Θ εντυπωςιακι ωράςθ “irrational exuberance”13 (οργιϊδθσ παρα-
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Ο Milton Friedman ιταν οικονομικόσ ςφμβουλοσ όλων των Ρεπουμπλικάνων προζδρων, Nixon, Ford και Reagan.
Επίςθσ, επιςκζωτετο ςυχνά τθν Αγγλία όπου ςυμβοφλευε τθν κ. Thatcher, πριν ακόμθ εκλεγεί πρωκυπουργόσ.
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ε ςυνζντευξθ ςτο Playboy το 1973, ενϊ το 1975 διετζλεςε ςφμβουλοσ του δικτάτορα τθσ Χιλισ, Pinochet.
J.M.Keynes, The General Theory (1936), p.383, Harcourt Brace, “ Madmen in authority, who hear voices in the
air, are distilling their frenzy from some academic scribbler of a few years back”.
12
Σο 1997,ο Greenspan αντιτάκθκε με ςωοδρότθτα κατά τθσ Brooksley Born, προζδρου του CFTC (Commodities
Futures Trading Commission) που πρότεινε τθν επιβολι ρυκμιςτικϊν κανόνων ςτθν αγορά των OTC παραγϊγων.
Σο 1999 εν μζςω αναωορϊν περί πιζςεων του Greenspan, θ Born, αιωνίδια παραιτικθκε .O πρϊθν πρόεδροσ του
SEC, Arthur Levitt, διλωςε ότι αμωότεροι, Rubin-Greenspan, ςωοδρά αντετίκεντο ςτουσ ρυκμιςτικοφσ κανόνεσ
των παραγϊγων. Ο ωόβοσ κζςπιςθσ νομοκεςίασ ςτθν αγορά παραγϊγων ιταν τόςο ζντονοσ, αναωζρει ο Levitt,
11
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λογιςμόσ), που χρθςιμοποίθςε ςε κατάκεςθ του ενϊπιον τθσ Νομιςματικισ Επιτροπισ του Κογκρζςου,
αναωερόμενοσ ςτθν εκπλθκτικι άνοδο τθσ Wall Street τo δεφτερο ιμιςυ το 1996, αποτελεί το ορόςθμο
εκείνθσ τθσ ξεχωριςτισ εποχισ. Και όπωσ ο ίδιοσ ο Greenspan μασ αωθγείται ςτο magnus opus τθσ αυτοβιογραωίασ του, τθν τρομερι αυτι ιδζα τθν ςυνζλαβε ςτθν μπανιζρα του, ενϊ ζγραωε ζνα πρωί μια δθμόςια
ομιλία του: ” Θ μπανιζρα αποτελεί το προςωιλζσ μζροσ ςφλλθψθσ πολλϊν από τισ καλφτερεσ ιδζεσ μου…
βουτθγμζνοσ ςτθν μπανιζρα μου είμαι τόςο ευτυχιςμζνοσ όςο ο Αρχιμιδθσ, αναπολϊντασ τον κόςμο”!
Μζςα ς’ αυτό το κλίμα των οφριων ανζμων τθσ διεκνικότθτασ του φιλελευκεριςμοφ άρχιηε να δθμιουργείται θ χρθματιςτθριακι ωοφςκα τθσ ‘Οδοφ οωοκλζουσ’, που ζμελλε να χρωματιςτεί με πλθκϊρα
ςκανδάλων, δόλιεσ κυβερνθτικζσ παρεμβάςεισ και πρωτοωανείσ επιχειρθματικζσ απάτεσ. Κι αυτό, διότι
πίςω από κάκε χρθματιςτθριακό κραχ, κατάρρευςθ τιμϊν εμπορευμάτων, ωιάςκο παραγϊγων, και αναμωιςβιτθτθσ απάτθσ, υπονομεφει θ λζξθ «κερδοςκοπία» και θ μεγαλοπρεπισ δθμιουργία τθσ, θ «φοφςκα».
Σο ωαινόμενο τθσ «ωοφςκασ», που αρχικά ζκανε τθν εμωάνιςθ του με τθν «Μανία τθσ Τουλίπασ» τθν δεκαετία
του 1630 ςτο χρθματιςτιριο του Άμςτερνταμ, λαμβάνει χϊρα όταν όλοι, επενδυτζσ, κερδοςκόποι και πολιτικοί
βρίςκονται ςε γενικι κατάςταςθ ευφορίασ κι ζχουν χάςει επαωι με τθν πραγματικότθτα, ηϊντασ ςε ζνα άλλο
ων
κόςμο πάνω ςτα ςφννεωα (fools’ paradise). Είναι αξιοπερίεργο, ότι παρά τθν πάροδο ςχεδόν 4 αιϊνων, οι
ειδιμονεσ του ςφγχρονου ςυςτιματοσ παραγωγισ «ωουςκϊν», είτε αυτζσ ονομάηονται dot com, είτε είναι κτθματομεςιτικζσ, όπωσ το ‘μαντείο’ ο Alan Greenspan και ο ςθμερινόσ πρόεδροσ του Federal Reserve, Ben Bernake,
δθμόςια ομολογοφν ότι δεν μποροφν να αναγνωρίςουν με πειςτικότθτα τι είδοσ και μορωι ζχουν.14

Παραταφτα, θ δθμιουργία τθσ χρθματοοικονομικισ φοφςκασ, που αωορά τθν ζντεχνθ διόγκωςθ
των αξιϊν κινθτϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων, γνωςτισ ωσ χρθματιςτθριακισ ωοφςκασ, προχποκζτει τθν
άνκθςθ τθσ κερδοςκοπίασ ςε τίτλουσ μετοχϊν ειςθγμζνων εταιριϊν ςε κακοριςμζνο χρθματιςτθριακό
χϊρο. Όπωσ αυτισ που ζλαβε χϊρα ςτθν ‘Οδό οωοκλζουσ’ ςτθν πολφκροτθ περίοδο 1997-2000, μιασ
χρονικισ ςυγκυρίασ πρωτοωανοφσ κερδοςκοπικισ ζξαρςθσ αγοραπωλθςίασ μετοχϊν, θ οποία κακοδθγείτο
από μια παράλογθ ςυμπεριωορά που χαρακτθρίηεται ωσ «μανία». Όπου θ λζξθ μανία δίνει ζμωαςθ
ςτον παραλογιςμό και θ λζξθ φοφςκα προδιαγράωει τθν « ζκρθξθ». Θ διόγκωςθ τθσ ωοφςκασ και θ
διάτρθςθ τθσ αποτελοφν τθν τελευταία ωάςθ του ‘κερδοςκοπικοφ οργίου’, όπου θ κερδοςκοπία
αποςπάται από τθν λογικι και μετατρζπεται ςε ψευδαίςκθςθ και τρζλα κτίηοντασ «κάςτρα ςτον
αζρα». Όπου οι κερδοςκόποι πικανϊσ να μθν προξενοφν ηθμία ωσ ωοφςκεσ ςτθ ροι τθσ επιχειρθματικισ
διαδικαςίασ, αλλά οι ίδιεσ οι επιχειριςεισ γίνονται οι ωοφςκεσ ςε μια κερδοςκοπικι ρουφιχτρα και θ
15
κεφαλαιακι ανάπτυξθ τθσ χϊρασ γίνεται υποπροϊόν των δραςτθριοτιτων ενόσ τεράςτιου καηίνου.
Ασ πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από τθν αρχι για να εξετάςουμε με ςαωινεια, πιο ιταν το
περιβάλλον ςτθν Ελλάδα που υπιρξε τόςο ευδόκιμο ςτθ δθμιουργία τθσ κερδοςκοπικισ μανίασ ςε τίτλουσ
μετοχϊν, θ οποία οδιγθςε ςτον παραλογιςμό και ςτθν προδιαγραωι τθσ χρθματιςτθριακισ ωοφςκασ,
με ςυνζπεια θ ζκρθξθ τθσ να προκαλζςει ηθμιζσ άνω των € 100 δισ ( 35 τρισ δρχ.) και μετζτρεψε τον
μζςο ζλλθνα πολίτθ από αποταμιευτι ςε δανειολιπτθ. Θ δεκαετία του 1990 ιταν μια χρονικι περίοδοσ
ιδιόμορωθ, όπου ο ςφγχρονοσ ζλλθνασ αποωάςιςε να πετάξει ςτθν ‘πάντα’ τθν « ωουςτανζλα και τα

που του διεμινυςαν ότι ‘οποιαδιποτε πρόταςθ εωαρμογισ ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν και διαωάνειασ, κα
προκαλοφςε χάοσ ςτισ αγορζσ’. (The Reckoning, by Peter Goodman, New York Times, Oct., 2008)
13
Alan Greenspan, The Age of Turbulence (2007) Penguin, p.176, “The concept of irrational exuberance came to
me in the bathtub one morning as I was writing my speech…to this day the bathtub is where I get many of my best
ideas…Immersed in my bath I’m as happy as Archimedes as I contemplate the world.”
14

ε δθλϊςεισ των Greenspan και Bernake αναωορικά με τθν πικανότθτα τθσ δθμιουργίασ φοφςκασ ςτθν
subprime κτθματομεςιτικι αγορά των ΘΠΑ, κατά τθν περίοδο 2004-2005, που ωσ γνωςτόν ‘ζςκαςε’ το 2007.
15
J.M.Keynes, The General Theory of Employment, Interest, and Money, p. 159, Harcourt Brace,1936.
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τςαροφχια» για να αςχολθκεί με κάτι πιο ελκυςτικό και ιδιαίτερα μοντζρνο. Θ λζξθ χρθματιςτιριο τον
ςυνάρπαςε, οι τςζπεσ και οι ταβζρνεσ ιταν γεμάτεσ κι θ ωανταςία του αιχμαλωτίςτθκε από τθν ςκζψθ,
ότι επιτζλουσ ιρκε θ ϊρα θ ευλογθμζνθ να γίνει κάποιοσ πλοφςιοσ. Ζτςι ο μοντζρνοσ ζλλθνασ με τθν
ψυχολογία του να ζχει κυριαρχθκεί από το ςφνδρομο του «εφκολου πλουτιςμοφ», ενϊ ξεκίνθςε αρχικά
να αγοράηει μετοχζσ με πραγματικά λεωτά για ‘διακράτθςθ’, γριγορα το ζμφυτο ηιηάνιο τθσ πονθρίασ
και τθσ κομπίνασ κόλωςε το ευάλωτο μυαλό του και ςφντομα μετεβλικθ ςε δεινό κερδοςκόπο. Σο
μοναδικό χαρακτθριςτικό του «τηάμπα μάγκασ», τον ϊκθςε ωσ κινθτιρια δφναμθ να αγοράηει τα ‘χαρτιά’
με «ηεςτό αζρα» όχι για τθν εγγενι αξία τουσ, αλλά με πρωταρχικό ςκοπό να τα μεταπωλιςει όςο το
δυνατόν πιο γριγορα ςε ανϊτερθ τιμι ςτο επόμενο ‘μπαρμποφνι’ που ‘τςίμπθςε’ το δόλωμα μαηί και
το αγκίςτρι. Αυτι θ πρακτικι που απαιτεί τθν ςυνδρομι του τφπου και των ‘παπαγάλων’ για να πείςει
το ευκολόπιςτο κοινό, ωζρει τθν επωνυμία: «θ κεωρία του πιο θλίκιου» (the greatest fool’s theory).
Θ ατμόςωαιρα ςτθν οδό οωοκλζουσ ςτισ αρχζσ του 1997, ιταν γεμάτθ αιςιοδοξία κακϊσ ο ΓΔ
ξεκίνθςε τθν χρονιά με ζντονθ ανοδικι διάκεςθ κι αμζςωσ μια μυςτιρια κερδοςκοπικι τάςθ άρχιςε να
επικρατεί ςε ολόκλθρθ τθν Ελλάδα, αωοφ θ τότε φιλικι ςτισ χρθματιςτθριακζσ αξίεσ κυβζρνθςθ θμίτθ,
παραχωροφςε κακθμερινά νζα προνόμια ςτθν Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ, κακιςτϊντασ τθν ζναν ανεξάρτθτο
οργανιςμό ςτον κακοριςμό τθσ νομιςματικισ πολιτικισ κι αυτι με τθν ςειρά τθσ προχωροφςε ςταδιακά
ςτθν φιλελευκεροποίθςθ του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ. Ωσ επακόλουκο, θ ηιτθςθ των μετοχϊν των
τραπεηϊν να είναι υπερβολικι, ςε βακμό που επεκράτθςε ςυνωςτιςμόσ ςτθν αίκουςα διαπραγμάτευςθσ
και ςτον χϊρο πζριξ τθσ οδοφ οωοκλζουσ, όπου περιωζρονταν οι αυτό-αποκαλοφμενοι ‘οπαδοί του
χρθματιςτθρίου’ ανταλλάςοντασ ‘πολφτιμεσ’ πλθροωορίεσ πϊσ και πια «χαρτιά» κα κινθκοφν ανοδικά.
Ο ςυνωςτιςμόσ και ο εκνευριςμόσ υπιρξαν ςυνθκιςμζνα κακθμερινά ωαινόμενα, αωοφ θ οδόσ ιταν
ςτενι με παρκαριςμζνα αυτοκίνθτα ςτθ διπλανι οδό Πεςματηόγλου, ενϊ θ κοςμοςυρροι από επενδυτζσ,
κερδοςκόπουσ και κάκε είδουσ «καρυδιάσ καρφδι» από όλθ τθν Ελλάδα και το εξωτερικό που ικελε να
δοκιμάςει τθν τφχθ του ςτισ ςυναρπαςτικζσ διακυμάνςεισ των μετοχϊν του ΧΑΑ, ιταν πολφ μεγάλθ. Σο
ςπρϊξιμο και οι κλωτςιζσ κεωροφντο ωσ δεδομζνο, αωοφ ςε θμεριςια βάςθ μαηί με τουσ ανιςυχουσ
επενδυτζσ και τηογαδόρουσ, ειςζρεε και ο ςυρωετόσ ‘των ειδικϊν’, των λεγόμενων ‘παπαγάλων’, που θ
παρουςία τουσ είναι πάντοτε αιςκθτι, με το περίβλθμα του ‘ςυμβοφλου’ ι του insider, του μυςτικοφ
πλθροωοριοδότθ, που μ’ ζνα πουρμπουάρ είχε ‘ςίγουρθ’ πλθροωορία πωσ οι ςυμμετζχοντεσ ςτο μοντζρνο
παιχνίδι των μετοχϊν του ΧΑΑ κα γίνουν γριγορα πλοφςιοι. Θ ατμόςωαιρα ςτο κεωρείο του κτθρίου του
ΧΑΑ, όπου από νωρίσ ειςζρεαν οι απόςτρατοι αξιωματικοί και οι ςυνταξιοφχοι, ιτανε τόςο τεταμζνθ, που οι πιο
ζνκερμοι τηογαδόροι ςυχνά μζχρι και ςε διαπλθκτιςμοφσ ζωκαναν για να βρουν κζςθ, να προλάβουν τθν
αγορά, ιδίωσ των τραπεηικϊν μετοχϊν ςε χαμθλι τιμι, που ςτθ κυριολεξία κάλπαηαν.
Όςο θ τιμι των μετοχϊν ανζβαινε πιο γριγορα και πραγματοποιοφντο νζα υψθλά τιμισ, τόςο
τθν κζςθ τθσ λογικισ τθν αντικακιςτοφςε θ φανταςίωςθ του γριγορου πλουτιςμοφ και τα παράλογα
ψυχολογικά κίνθτρα που ςυνοδεφουν κάκε ριψοκίνδυνο παιχνίδι. Λόγω τθσ πρωτοωανοφσ ηιτθςθσ των
μετοχϊν τθσ οωοκλζουσ, το όνομα τθσ οδοφ απζκτθςε διεκνι διαςθμότθτα, όταν το CNN χαρακτιριςε τθν
καλπάηουςα άνοδο του ΓΔ, ωσ εξαιρετικι απόδοςθ Χρθματιςτθρίου με “ Ηράκλεια βιματα “ ( Herculean leaps),
ενϊ θ πρωτόγνωρθ ςυρροι επενδυτϊν και κερδοςκόπων αυξάνονταν με γοργό ρυκμό. Ιταν μια περίοδοσ
ξεχωριςτι, όπου τα διεκνι αμοιβαία και τα κεωάλαια ‘αντιςτάκμιςθσ κινδφνου’ αναβάκμιηαν τισ κζςεισ
τουσ ςτο ΧΑΑ και οι εντολζσ αγοραπωλθςίασ μετοχϊν επαυξάνονταν από τθν επαρχία, τθν κάκε ςυνοικία
των Ακθνϊν και των Bucket Shops,16 τον νζο κεςμό των ‘εκςυγχρονιςτϊν’, των ΕΛΔΕ ( Εταιρίεσ Λιψθσ &
16

Ο όροσ Bucket Shop ςτθν ελλθνικι διάλεκτο, ςθμαίνει, Κατάςτθμα Κάδοσ, ι κοινϊσ κατάςτθμα του κουβά,
ου
ίςωσ να μθν είναι κατανοθτόσ, αλλά ιταν γνωςτόσ ςτισ ΘΠΑ ςτισ αρχζσ του 20 αιϊνα τθν εποχι του διάςθμου
κερδοςκόπου Jesse Livermore ( Reminiscences of a Stock Operator) και του περιβόθτου χειραγωγοφ James Keane
που μίςκωςε ο J.P.Morgan για να ξεπουλιςει «ςτο ευρφ επενδυτικό κοινό» τθσ ακμάηουςασ Αμερικισ, τθν
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Διαβίβαςθσ Εντολϊν). Επίςθσ, ο προςωιλισ τρόποσ ζλξθσ των «αμνϊν» μζςω τθσ ζντεχνθσ χειραγϊγθςθσ είναι

γνωςτόσ από τθν εποχι τθσ «ωοφςκασ του Mississippi» ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1710, με επικεωαλι
τον ‘maestro’, τον ερωτφλο και διάςιμο χαρτοπαίκτθ, John Law, και ςτθν Ελλάδα τθσ ‘χρθματιςτθριακισ
τρζλασ’ του 2000, με το ‘δθμιοφργθμα’ τθσ Κεωαλαιαγοράσ των «ειδικϊν διαπραγματευτϊν». Αυτοί είτε
επίςθμοι ι ανεπίςθμοι ακλουκοφςαν το αρχαίο γνωμικό « ςυν Ακθνά και χείρα κίνει» κι αυτι θ πρακτικι
τθσ διαωιμιςθσ των μετοχϊν ζκανε πιο ζντονθ τθν επικυμία του κοινοφ για να τισ αποκτιςει. Οι αρχιτζκτονεσ
του ςχεδίου τθσ κυβζρνθςθσ θμίτθ, απλϊσ υιοκζτθςαν το δόγμα τθσ laissez- faire, που ζχει ωσ βαςικι
αρχι το κεϊρθμα ότι : “ ςτθν ελεφκερθ αγορά θ τιμι διαμορφϊνεται από τθν αλλθλοεπίδραςθ τθσ προςφοράσ και τθσ ηιτθςθσ, και όχι από τθν εγγενι αξία. Το κεϊρθμα αυτό αποδείχκθκε ιςτορικϊσ να είναι
ςωςτό, γι αυτό θ αξία των μετοχϊν επθρεάηεται από εξωγενείσ παράγοντεσ που υπόκεινται ςε ςυνεχείσ αλλαγζσ
τθσ «γνϊμθσ και τθσ μόδασ», και υπιρξε κακοριςτικό ςτθν διαμόρωωςθ τθσ φοφςκασ τθν περίοδο εκείνθ.

Αυτι θ κεωρία ςτθν πρακτικι τθσ εωαρμογι ςτθ χρθματιςτθριακι αγορά ςθμαίνει, ότι οι τιμζσ
των μετοχϊν δεν κακορίηονται από τον κεντρικό πυλϊνα τθσ οικονομικισ ανάλυςθσ, τθ Λογικι (Rationality),
αλλά από τθν απλθςτία, τον τροφοδότθ τθσ κερδοςκοπίασ, που αυξάνει τθν κυκλοωοριακι ρευςτότθτα
του χριματοσ, θ οποία με τθν ςειρά τθσ εξαρτάται κατεξοχιν από τθν αωκονία νζων κεωαλαίων ςτθν
αγορά. Σο κεϊρθμα αυτό απορρίπτει το κλαςςικό αξίωμα, ότι θ τιμι αποτελεί αντανάκλαςθ τθσ εγγενοφσ
αξίασ, κι αυτό επιβεβαιϊκθκε κριαμβευτικά ςτθ οωοκλζουσ, τθν εποχι τθσ καλπάηουςασ απλθςτίασ
(greed run amok), όπου ζμοιαηε με τθν οδό Quincampoix του Παριςιοφ, τθσ εποχισ του beau Law. Σο
ςκθνικό ιταν πανομοιότυπο, κακϊσ θ εγγραωι αγοράσ των πολυπόκθτων μετοχϊν τθσ Mississippi είχε
τότε καταςτεί πραγματικόσ άκλοσ, λόγω τθσ ςυνεχοφσ ροισ νζων κεφαλαίων ςε ςυνδυαςμό με τον περιοριςμζνο αρικμό μετοχϊν. Ωσ ςυνζπεια, θ αξία τθσ ανζβαινε ςυνεχϊσ ςαν ‘παλαβι’ και νζοι millionaires
γινότανε κακθμερινϊσ, όπωσ ςτθ οωοκλζουσ, ενϊ οι περιςςότεροι ελπιδοωόροι επενδυτζσ και κερδοςκόποι
ζμεναν χωρίσ ‘χαρτιά’ ςτα χζρια. Αυτό το ιδιόμορωο χαρακτθριςτικό των κερδοςκοπικϊν αγορϊν, να
επιηθτεί το κοινό με πάκοσ τθν αγορά των τίτλων, όςο πιο ψθλά είναι θ τιμι τουσ, αποτελεί το αςφνθκεσ
ωαινόμενο τθσ αντίςτροφθσ καμπφλθσ ηιτθςθσ των αξιϊν. Αυτι θ «παρά φφςιν» ςυμπεριωορά τθσ χρθματιςτθριακισ αγοράσ, ςυνιςτά το κεμελιϊδεσ αξίωμα τθσ λειτουργίασ τθσ, γι αυτό δθμιουργοφνται οι φοφςκεσ
κι ακολουκοφν τα τρομερά χρθματιςτθριακά κραχ με τισ ολζκριεσ οικονομικζσ τουσ ςυνζπειεσ.
«νερωμζνθ μετοχι» τθσ εταιρίασ Χάλυβοσ των ΤΠΑ,(US Steel), που προιλκε από τθν μεγαλφτερθ ςυγχϊνευςθ
εταιριϊν ατςαλιοφ ςτον κόςμο. Θ χειραγϊγθςθ τθσ νζασ μετοχισ, αποτελεί παγκόςμιο πρότυπο κακϊσ ο Keane
με περιςςι μαεςτρία τθν ‘οδιγθςε’ πρϊτα ςτα $ 37 και ςτθ ςυνζχεια τθν ξεωόρτωςε εν μζςω τυμπανοκρουςιϊν
του τφπου, all the way ςτα χαμθλά των $ 9. Σα καταςτιματα κάδου, εκείνθ τθν εποχι ςτθν Αμερικι ιταν απλϊσ
νόμιμα γραωεία χρθματιςτθριακϊν ςτοιχθμάτων, που το ςτοίχθμα αωοροφςε τθν κατεφκυνςθ τθσ τιμισ τθσ
μετοχισ, πάνω (long) ι κάτω (short). Οι πελάτεσ, ςυνικωσ εργάτεσ και χαμθλϊν ειςοδθμάτων πολίτεσ, δεν
απαιτείτο να καταβάλουν το 100% τθσ αξίασ των μετοχϊν, αλλά μόνο το 10%. Όποτε κατάκεταν το ιςότιμο ποςό
ςε μετρθτά ςτον ταμία του Bucket Shop, ο οποίοσ τουσ ζκοβε αμζςωσ απόδειξθ αγοράσ ι πϊλθςθσ ςφμφωνα με
τισ τιμζσ διαπραγμάτευςθσ των μετοχϊν που ζδειχνε ι ταινία του μθχανιματοσ (The Stock Tape)εκείνθ τθν
ςτιγμι (real time) το χρθματιςτιριο τθσ Νζασ Τόρκθσ. Ζτςι οι «πελάτεσ» ςυνακροίηονταν ςτισ αίκουςεσ των
Bucket Shops κοιτάηοντασ τθν ‘ ταινία’ να τουσ επαλθκεφςει ι να τουσ καταςτρζψει. υνικωσ το ‘μεροκάματο’
τουσ «ξαωρίηονταν», διότι όταν οι ιδιοκτιτεσ διαπίςτωναν ότι οι καμϊνεσ του καταςτιματοσ ςτοιχθμάτιηαν κατά
πλειοψθωία προσ τθν ίδια κατεφκυνςθ, π.χ. ανόδου τθσ τιμισ, είχαν ανκρϊπουσ ‘ειδικοφσ’ ςτο floor του
χρθματιςτθρίου, να επθρεάςουν τθν τιμι αντίκετα, ζςτω και παροδικϊσ με ζνα μόνο tic κάτω του ποςοςτοφ τθσ
διακφμανςθσ του 10%, όποτε ο ταμίασ αμζςωσ ηθτοφςε να καταβάλουν επιπρόςκετο margin, ειδάλλωσ τουσ
ρευςτοποιοφςε! Ωσ εκ τοφτου, εκκρίκθκαν ότι ςυνιςτοφν οίκουσ απάτθσ και ςυν τω χρόνω κθρφχκθκαν
παράνομοι και θ λειτουργία τουσ απαγορεφκθκε. Ζτςι, ο όροσ ςιμερα ςθμαίνει, μια απατθλι χρθματιςτθριακι
εταιρεία ι Ελδζ, που χρθςιμοποιεί επικετικζσ πωλιςεισ με ςκοπό τθν αφξθςθ των προμθκειϊν με τθν πϊλθςθ
τίτλων μζςω ‘ψευδοφσ πλθροωόρθςθσ’ περί των προοπτικϊν και τθσ κερδοωορίασ τουσ, που θ χρθματιςτθριακι
εταιρία ι Ελδε κατζχει και κζλει να ξεωορτωκεί. Οι μετοχζσ είναι ςυνικωσ υπερτιμθμζνεσ κι αποτελοφν φτωχζσ
επενδυτικζσ ευκαιρίεσ, με αποτζλεςμα οι ‘ευκολόπιςτοι’ πελάτεσ να χάνουν τα χριματα τουσ.
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τθν πανδαιςία τθσ οδοφ οωοκλζουσ το αλθςμόνθτο καλοκαίρι του 1999, θ ‘χρθματιςτθριακι
τρζλα’ ιταν μεγαλφτερθ ςε ζνταςθ κι απ’ αυτι ακόμθ τθν διάςθμθ «τρζλα τθσ μετοχισ Mississippi»
που υςτερεί ςε απόδοςθ και χειραγϊγθςθ κατά πολφ τθσ μετοχισ ΓΕΝΑΚ (Γενικϊν Αποκθκϊν), 17 παρότι
ςτο Παρίςι τρείσ αιϊνεσ νωρίτερα και όχι ςτθν Ακινα, δθμιουργικθκε ο πρότυποσ όροσ “millionaire”.
Σότε που άνκιηε ο ωιλελευκεριςμόσ ςτθν Γαλλία, ολόκλθρα καραβάνια αργυραμοιβϊν και τοκογλφωων
μαηί και οι επιτιδειοι Ολλανδοί, που ιδθ είχαν ςβιςει από τθν μνιμθ τουσ τθν οδυνθρι εμπειρία τθσ
«μανίασ τθσ τουλίπασ», άρχιςαν να καταωκάνουν ςτθ πρωτεφουςα τθσ Γαλλίασ, ζχοντασ τα πουγκιά
τουσ γεμάτα με χρυςό και άργυρο με μοναδικό προοριςμό τθν πολυςφχναςτθ οδό Quincampoix. Ελλείψει
χρθματιςτθριακοφ κτιρίου ςτο Παρίςι του 1720, ο υπαίκριοσ χϊροσ τθσ οδοφ Quincampoix απετζλεςε τθν
αρζνα διαπραγμάτευςθσ, που ιταν πολφ ςτενι, όπωσ θ οδόσ οωοκλζουσ, όλουσ να τουσ εξυπθρετιςει.
Ο δρόμοσ αυτόσ απζκτθςε μεγάλθ ωιμθ, γιατί απετζλεςε το Πάνκεον τθσ απόκτθςθσ πλοφτου ςε
κινθτζσ αξίεσ και τθσ μεγιςτοποίθςθσ τθσ γενικισ ανκρϊπινθσ επικυμίασ του γριγορου κζρδουσ, που
εκδθλϊνεται άριςτα μζςω τθσ χρθματιςτθριακισ κερδοςκοπίασ. Εξ ου κι οι διάςθμεσ χρθματιςτθριακζσ
αρζνεσ, όπου με βάςθ τον νόμο τθσ προςφοράσ και τθσ ηιτθςθσ των αξιϊν τα “animal spirits” διαρκϊσ
επικρατοφν, βαωτίςτθκαν επίςθμα με τ’ όνομα τθσ οδοφ που εδρεφουν, όπωσ θ Wall Street, θ Lombard
Street, ι ακόμθ και θ περιβόθτοσ για τουσ ‘εκλεπτυςμζνουσ’ ζλλθνεσ « οδόσ οωοκλζουσ». Γι αυτό και ο
κεςμόσ του χρθματιςτθρίου ςυνιςτά το par excellence χαρακτθριςτικό του ελεφκερου καπιταλιςμοφ,
όπου θ ψυχολογία του όχλου και θ μαηικι υςτερία επικρατεί κακϊσ θ λογικι αντικακίςταται με τα ηωϊδθ
ζνςτικτα τθσ αρπαγισ, τθσ επιβίωςθσ και τθσ ςυςςϊρευςθσ. Αλλά όπωσ ο Le Bon,18 προ πολλοφ είχε
δθλϊςει,“ ςτουσ όχλουσ είναι θ βλακεία που ςυςςωρεφεται κι όχι θ μθτζρα εξυπνάδα”.
Όπωσ είναι γνωςτό, το επενδυτικό χριμα αψθωά τα εκνικά όρια και κατευκφνεται εκεί που
διακρίνει το ςθμείο τθσ « ελάχιςτθσ αντίςταςθσ» ςτθν απόδοςθ του κεωαλαίου. Αυτό το επικυμθτό
ςθμείο που ςυνιςτοφςε το άνω όριο τθσ τιμισ των μετοχϊν του ΧΑΑ ςτθν ουςία δεν υπιρχε, επειδι είχε
ωουντϊςει θ κερδοςκοπικι μανία, λόγω τθσ ςφμπνοιασ τθσ κυβερνθτικισ βοφλθςθσ, τθσ δθμιουργίασ
άωκονου πιςτωτικοφ χριματοσ και του κακολικοφ πάκουσ των επενδυτϊν και κερδοςκόπων να βλζπουν
τθν αξία των μετοχϊν να ανεβαίνει ςυνεχϊσ. Σο ςκθνικό των ελεφκερων ςυναλλαγϊν τθσ οωοκλζουσ,
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Σο 1995 θ ΓΕΝΑΚ παρουςίαςε ηθμιζσ φψουσ 2,313 δισ. δρχ., οι οποίεσ ιρκαν να προςτεκοφν ςτισ ςυςςωρευμζνεσ ηθμιζσ φψουσ 2,660 δισ δρχ. που είχε ωσ το 1994. Θ Εκνικι τράπεηα κατείχε ποςοςτό περίπου 85% ςτο
μετοχικό κεωάλαιο τθσ εταιρείασ, που ςτο τζλοσ του Λουλίου 1996 είχε χρθματιςτθριακι αξία φψουσ 3.2 δισ δρχ.
Ο αρικμόσ των κοινϊν και προνομιοφχων(310.284) μετοχϊν ανιρχετο ςτο ςφνολο των 5.452.255 μετοχϊν. Κατά
τθν διάρκεια 1996 - 1997, θ μετοχι τθσ (ΓΕΝΑΚ) κινείται με πενιχρι εμπορευςιμότθτα μεταξφ των 1000 και 1500
δρχ. Σον Λοφλιο του 1998 φςτερα από μια ζντονθ ανοδικι κίνθςθ, θ τιμι τθσ μετοχισ ωτάνει τισ 3000 δρχ, όμωσ
επιςτρζωει τον επτζμβριο ςτθ βάςθ τθσ, ςτισ 1500 δρχ, για να κλείςει ςτισ 2150 δρχ. ςτο κλείςιμο του 1998.
Πρόεδροσ τθσ ΓΕΝΑΚ είναι ο υποδιοικθτισ τθσ Εκνικισ τράπεηασ, Κ. Πανταλάκθσ, ο οποίοσ τονίηει ότι ςφντομα
κα αναηθτθκεί «ςτρατθγικόσ επενδυτισ» για τθν εταιρία και εκωράηει τθν βεβαιότθτα ότι το ενδιαωζρον κα είναι
ζντονο. Όμωσ τα πράγματα εξελίςςονται πολφ παράξενα με τθν ζναρξθ του 1999, κακϊσ θ μετοχι τθσ χρεωκοπθμζνθσ κυγατρικισ τθσ Εκνικισ Σράπεηασ, ΓΕΝΑΚ, ςτθ κυριολεξία εκςωενδονίηεται από τισ 2150 δραχμζσ ςτισ
110.000 δρχ., δθλαδι, ςε εννζα μινεσ θ μετοχι διαγράωει τθν αςφλλθπτθ άνοδο 5000%, που αντιςτοιχοφςε ςε
κεωαλαιοποίθςθ γφρω ςτα 680 δισ δρχ. από 13.5 δισ δρχ.!!! Σο ςκάςιμο τθσ ωοφςκασ ξεκίνθςε το 2000, με τθν
μετοχι να καταρρζει τον Μάρτιο του 2003, ςτο επίπεδο των € 0.84,( περίπου 3700 δρχ. τθσ αξίασ τθσ παλαιάσ
μετοχισ). Για να χακοφν τα ίχνθ τθσ πρωτοωανοφσ ςε μζγεκοσ απάτθσ, τον Λοφλιο του 2005, αποωαςίηεται θ απορρόωθςθ τθσ ΓΕΝΑΚ από τθν Εκνικι, ςε τιμι περίπου € 5.5, για να βρίςκονται ςιμερα και οι δφο μαηί, κάτω των € 5!!
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Gustave Le Bon (1841-1931), The Crowd: A Study of the Popular Mind, p.9, Psychologie des foules, 1895.
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τθσ τριετίασ 1997-2000, παρότι τρείσ αιϊνεσ νεϊτερο, ιταν παρόμοιο τθσ οδοφ Quincampoix, γιατί θ
ανκρϊπινθ ωφςθ παραμζνει αμετάβλθτθ και δεν υπάρχουν όρια ςτθν απόκτθςθ του πλοφτου. Θ οδόσ
αυτι απετζλεςε το λίκνο του φιλελευκεριςμοφ, ωσ θ πρϊτθ αρζνα τθσ ελεφκερθσ διαπραγμάτευςθσ και
του κακοριςμοφ τθσ ςυναλλακτικισ αξίασ, που τόςα εγκϊμια και κριτικζσ ζχουν γραωεί για τθν περίοδο
τθσ χρθματιςτθριακισ ακμισ, τθσ πολυςυηθτθμζνθσ τριετίασ, που το θμερολόγιο ζγγραφε: 1717-1720,
και ο Adam Smith, ο κεωροφμενοσ πατζρασ του δόγματοσ, δεν είχε γεννθκεί ακόμα! Μιασ περιόδου ςτθ
Γαλλία που ζγινε μφκοσ, με τισ εςκεμμζνεσ ανατροπζσ των πολυτελϊν αμαξϊν που ζωεραν τισ πανζμορωεσ
μαρκθςίεσ να αυτό-τραυματίηονται για να προκαλζςουν τθν ςυμπόνια του Monsieur Law, με τθ προςδοκία
να κλείςουν ραντεβοφ μαηί του. 19 Αντικζτωσ, ςτθν Ελλάδα τα ραντεβοφ κλείνονταν μεταξφ των επιχειρθματιϊν και των τραπεηιτϊν για να ςυμωωνιςουν, πϊσ κα αλλοιϊςουν τα οικονομικά ςτοιχεία και να κζςουν
εξωπραγματικζσ τιμζσ οι ανάδοχοι ςτισ δθμόςιεσ εγγραωζσ, για να ‘γδάρουν’ το επενδυτικό κοινό.
Χαρακτθριςτικι περίπτωςθ ξεκάκαρθσ απάτθσ, μιασ πραγματικισ λθςτείασ, αποτελεί θ μετοχι
που ωζρει το όνομα: Ακθναϊκζσ Συμμετοχζσ,20 μία υποδειγματικι μετοχι ωοφςκα, όπου τα μζλθ του
διοικθτικοφ ςυμβουλίου δόλια χρθςιμοποίθςαν κεςμοφσ και τφπο και πάτθςαν ζγκαιρα τθν ςκανδάλθ
ξεωορτϊνοντασ ζντεχνα τα ‘χαρτιά’ ςτα παραπλανθμζνα ‘κορόιδα’, που με αδθωαγία αγόραηαν βάςει
των διαδόςεων και τισ κίβδθλεσ πλθροωορίεσ. Σο ςκθνικό τθσ περιςτροωικισ τροχιάσ τθσ μετοχισ, υπιρξε
δραματικό και ολζκριο για τθν πλειονότθτα των κερδοςκόπων τθσ οωοκλζουσ, κακϊσ το ‘τηογαδόρικο
χαρτί’, θ ατραξιόν του χρθματιςτθρίου, ανζβθκε αρχικά καλπάηοντασ εν μζςω μιασ ενκουςιϊδουσ
ατμόςωαιρασ, δθμιοφργθμα των χαλκευμζνων ειδιςεων τθσ ευοίωνθσ κερδοωορίασ του εν τθ γενζςει
επιχειρθματικοφ κολοςςοφ. Με προπζταςμα καπνοφ ζνα τρομερό ειδθςεογραφικό όργιο και με κακρζφτεσ
περίοπτουσ ακαδθμαϊκοφσ και επιχειρθματίεσ ςτο διοικθτικό ςυμβοφλιο του conglomerate, ξεκίνθςε
19

Ο Law, ι Monsieur Lass, υπιρξε θ ςυμπάκεια των γυναικϊν τθσ ‘υψθλισ γαλλικισ κοινωνίασ’ που τον
λάτρευαν κι ιταν διαρκϊσ το αντικείμενο τθσ προςοχισ τουσ για να αποκτιςουν το ‘τερπνόν μετά του ωωελίμου’.
Σθν παραχϊρθςθ των περιηιτθτων μετοχϊν και τθν ζλξθ του διάςθμου financier ςτα κζλγθτρα τουσ. Όμωσ
ενϊπιον του, οι κουτςομπόλθδεσ λζγουν, ‘μπζρδευαν τθν λζξθ concession με τθν λζξθ conception και του
ηθτοφςαν πρϊτα τθν ςφλλθψθ και μετά τθν εκχϊρθςθ’. Εξ ου και θ απάντθςθ του Law “it is not possible at the
moment”. Είναι αξιοςθμείωτο, ότι θ μθτζρα του Αντιβαςιλζα, Madam de Beviere, Δοφκιςςα τθσ Νζασ Ορλεάνθσ,
παρατιρθςε με λαγνεία : « ότι εάν οι δοφκιςςεσ ιταν ζτοιμεσ να ωιλιςουν το χζρι του Law, ποια άλλα μζρθ του
ςϊματοσ του δεν κα προτιμοφςαν οι άλλεσ κυρίεσ » ( E. Chancellor, Devil Take the Hindmost, p.78. 1999).
20
Θ εταιρία των Ακθναϊκϊν υμμετοχϊν δθμιουργικθκε από τθν αγορά του75% τθσ ειςθγμζνθσ ςτο ΧΑΑ εταιρίασ
εριοψωαντουργίασ, Δθμθτριάδθσ (ςυν.αρ.μετοχϊν 3,650,000), με ςυνεχείσ ηθμιογόνεσ χριςεισ, ωσ κζλυφοσ των
επιχειρθματικϊν ςχεδίων και τθσ διαπραγμάτευςθσ τθσ νζασ μετοχισ ΑΚΘΚ ςτο ΧΑΑ. Θ τιμι του κελφφουσ από
περίπου 500 δρχ. το 1997 κινικθκε ζντονα ανοδικά λόγω των διαπραγματεφςεων, αρχικά ςτισ 2000 δρχ. και εν
ςυνεχεία ξεπζραςε τισ 4000 δρχ. τουσ πρϊτουσ μινεσ του 1998. Όταν θ εξαγορά οριςτικοποιικθκε ςτα τζλθ του
1998, θ μετοχι άρχιςε μια ξζωρενθ διαδρομι με επανωτά limit-up του 8% που ιταν το κεςμικό θμεριςιο όριο
τότε. ε ζκτακτθ γενικι ςυνζλευςθ τον Φεβρουάριο του1999, αλλάηει ο ςκοπόσ τθσ εταιρίασ Δθμθτριάδθσ και
μετονομάηεται, ςε « Ακθναϊκζσ υμμετοχζσ». Θ νζα διοίκθςθ τον Λοφνιο του 1999, ανακοινϊνει το μεγαλόπνοο
επιχειρθςιακό ςχζδιο, και ωσ ωυςικό θ μετοχι αρχίηει να καλπάηει με πιο γριγορο ρυκμό και τον επτζμβριο
του1999, ακριβϊσ ςτθν ιςτορικι κορυωι του ΧΑΑ, θ εταιρία προχωρεί ςε αφξθςθ μετοχικοφ κεωαλαίου. Σο φψοσ
τθσ δθμόςιασ εγγραωισ ιταν 32.9 δισ δρχ., με τθν ζκδοςθ 9 νζων μετοχϊν προσ 1 παλαιά ςτθν τιμι των 1000
δρχ., θ οποία υπερκαλφωκθκε αςτραπιαία από το αδθωάγο ‘ευρφ επενδυτικό κοινό‘. Ζτςι, ο νζοσ ςυνολικόσ
αρικμόσ των μετοχϊν ανιρχετο ςε 36,532,630 και θ προςαρμοςμζνθ τιμι τθσ μετοχισ με ανϊτερο ζτουσ, ζδειχνε
17,860 δρχ., ενϊ θ πραγματικι τιμι τθσ παλαιάσ, το κζλυφοσ μετοχι (ιδθ το ακίνθτο τθσ Δθμθτριάδθσ,
11ςτρζμματα ςτθν οδό Αχαρνϊν είχε πωλθκεί), ανιρχετο ςε 160,740 δρχ. ι 161 ωορζσ το κεωάλαιο επζνδυςθσ
με βάςθ τθν τιμι διάκεςθσ των 1000 δρχ. Απίςτευτο και όμωσ αλθκινό, ςυγκριτικά με τθν Perpetuelle, όταν ςκεωκεί
κανείσ ότι όλθ θ υπεραξία τθσ ςυνολικισ αποτίμθςθσ τθσ εταιρίασ ‘αζρα κοπανιςτοφ’, τον επτζμβριο του 1999,
ζωκαςε το μυκικό ποςό των 652 δισ δρχ. ι € 1.91 δισ , δθμιουργικθκε από φανταςίωςθ του κόςμου.
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μία απίςτευτθ ςε αγριότθτα χειραγϊγθςθ τθσ μετοχισ. Μζςα ςε ζνα διάςτθμα μερικϊν μόνο μθνϊν
το 1999, θ μετοχι ζωκαςε με μια ξζωρενθ κοφρςα ςτισ 65.000 δραχμζσ (€190) κι εν ςυνεχεία ‘βοφτθξε’
κάκετα ςε μακροβοφτι διαρκείασ- ενϊ τα μζλθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου ξεφόρτωναν τθν μετοχι ο
ζνασ επάνω ςτο κεωάλι του άλλου- με τελικό προοριςμό το βυκό, βγαίνοντασ από το tableau. Είναι εντυπωςιακό, ότι ο πρόεδροσ που ζωαγε από τον αντιπρόεδρο τισ περιςςότερεσ μετοχζσ ΑΘΗΣΚ ςτο κεωάλι,
επειδι παραπλανθκείσ, ωσ νζοσ Άτλασ αποωάςιςε να ςτθρίξει τθν μετοχι ςτουσ ϊμουσ του, ζπακε τζτοιο
κλονιςμό από τισ κολοςςιαίεσ ηθμιζσ, που μεταβλικθκε, μετά τθν εωιαλτικι εμπειρία, θ ωιλοςοωικι του κεϊρθςθ περί ηωισ, κι αωιζρωςε ζκτοτε τον χρόνο του ςτο ολυμπιακό πνεφμα και τον κλαςςικό ακλθτιςμό.
Πολλζσ ιταν οι απίςτευτεσ ςκθνζσ που διαδραματίςτθκαν εκείνθ τθν πολφκροτθ εποχι όχι
μόνο ςτθν κατάμεςτθ οδό οωοκλζουσ, αλλά και ςτισ χρθματιςτθριακζσ εταιρίεσ που πρωτοςτάτθςαν
ςε αυτό το μεγάλο πανθγφρι με τισ περιβόθτεσ «αλλαγζσ πινακιδίων» λόγω ‘λάκουσ’ εντολισ και τθν
πλιρωναν ςυνικωσ οι λογαριαςμοί των “πεκαμζνων”. Κι όςοι είχαν επωμιςτεί το ‘άχαρο’ κακικον του
χρθματιςτθριακοφ εκπροςϊπου με τθν υπογραωι των πράξεων, τρζμανε ςτθν κυριολεξία, γιατί ο «τηίροσ»
ιταν υπερβολικόσ και ο «αζρασ» ςυναλλαγϊν αςφλλθπτοσ κι ιταν αδφνατον να γίνει ο διαχωριςμόσ των ιδίων
κεωαλαίων τθσ εταιρίασ και των διακεςίμων των πελατϊν-επενδυτϊν που επζβαλε με νόμο θ Επιτροπι
Κεωαλαιαγοράσ. Πολφ αργότερα εμείσ μάκαμε τον ρόλο τθσ Επιτροπισ, για τισ ειςαγωγζσ-εξπρζσ των
μεγαλο-διαπλεκομζνων εκδοτϊν και εργολάβων με «μαγειρεμζνα» ςτοιχεία και ακετιςεισ του ςκοποφ
και επενδυτικϊν υποχρεϊςεων ςφμωωνα με τα δθλωκζντα ςτοιχεία ςτα ‘ενθμερωτικά’ δελτία. Όπωσ εμείσ
μάκαμε ‘κατόπιν εορτισ’, ότι θ «άωροσ» επιςτολι Κωμαδάκθ, περί ζντονθσ κερδοςκοπίασ ςτο ΧΑΑ τον
Φεβρουάριο του 1997 (ο ΓΔ ιταν ςτισ 1450 μονάδεσ) είχε άλλο ςκοπό. Ο ΓΔ ζχαςε μζςα ςε μια ατμόςωαιρα
πανικοφ τεςςάρων θμερϊν, 20%, βουτϊντασ κατακόρυωα ςτο επίπεδο του 1160, κι ωσ αίτιο, θ ‘διευκόλυνςθ’
μεγαλομετόχου πιςτωτικοφ ιδρφματοσ, ο οποίοσ είχε πουλιςει ςε χαμθλότερεσ τιμζσ τισ μετοχζσ του
για να λάβει μζροσ ςτθν επικείμενθ αφξθςθ μετοχικοφ κεωαλαίου, που ο ίδιοσ είχε προγραμματίςει!
Αυτά είναι μερικά από τα ‘ευτράπελα’ που ζλαβαν χϊρα τθν εποχι του ξεωαντϊματοσ τθσ
οωοκλζουσ, πριν ακόμθ θ Επιτροπι Κεωαλαιαγοράσ κατθγορθκεί ότι : « ουδόλωσ ιλεγξε τισ φποπτεσ
ςυναλλαγζσ, κατά τισ οποίεσ ςυγγενείσ και ωίλοι διοικθτϊν και ανωτάτων ςτελεχϊν οργανιςμϊν και
κυβερνθτικοί παράγοντεσ αγόραςαν μετοχζσ ςε χαμθλζσ τιμζσ και τισ πϊλθςαν ςε αωελείσ μικροεπενδυτζσ μετά τθν εξωπραγματικι άνοδο τθσ τιμισ αυτϊν»21 Ιταν θ εποχι τθσ επιβράβευςθσ του Le
Bon: “ το κείο δικαίωμα των λαϊκϊν μαηϊν πρόκειται να αντικαταςτιςει το ‘ελζω κεοφ’ δικαίωμα των
βαςιλζων… οι όχλοι εάν και λίγο προςαρμόηονται ςτθ λογικι, αντικζτωσ ενεργοφν γριγορα”(ibid, xvi).
Και όντωσ ενεργιςαν αςτραπιαία οι κερδοςκόποι και επενδυτζσ τθσ οωοκλζουσ, ςχθματίηοντασ μια νζα
φπαρξθ, όπου εξαωανίςτθκε θ ςυνειδθτι προςωπικότθτα και ζςτρεψαν τα αιςκιματα τουσ με μια
πνευματικι ενότθτα προσ μια ςτακερι κατεφκυνςθ: « να γίνουν πλοφςιοι όςο πιο γριγορα μποροφν».
Με αποτζλεςμα να κάνουν ‘πφραυλουσ’ τισ μετοχζσ του ΧΑΑ, ζχοντασ ωσ αρχι το ‘μάγκικο’ « μθ μου λεσ
πιο είναι το ςωςτό, πεσ μου πϊσ να διπλαςιάςω τα λεωτά μου». Ζτςι επεκράτθςε το πανδαιμόνιο τθσ
εκρθκτικισ ανόδου των τιμϊν, με τισ ποικίλεσ παράξενεσ ιςτορίεσ, όπωσ αυτζσ για τςαγκάρθδεσ και τουσ
καμποφρθδεσ τθσ οδοφ Quincampoix, που απρόςμενα ζγιναν πλοφςιοι, αποκτϊντασ διαςθμότθτα, ο
πρϊτοσ νοικιάηοντασ τον πάγκο του ςτρωμζνοσ με δελτία αγοραπωλθςίασ και μολφβια, ενϊ ο δεφτεροσ
διακζτοντασ τθν καμποφρα του ωσ κινθτό τραπζηι για τθν εγγραωι των ςυναλλαγϊν, λόγου του τρομεροφ
ςυνωςτιςμοφ και τθσ μεγάλθσ φοφριασ που επικρατοφςε τθν ϊρα τθσ διαπραγμάτευςθσ τθσ μετοχισ.
Μζςα ς’ αυτό το ιδεϊδεσ περιβάλλον των ελεφκερων ςυναλλαγϊν τθσ αγοραπωλθςίασ μετοχϊν,
τθσ προςδοκίασ τθσ επίτευξθσ ‘απεριόριςτου’ κζρδουσ και τθσ κοςμοπολίτικθσ ατμόςφαιρασ τθσ οδοφ
οωοκλζουσ, αναπτφχκθκε το ςφγχρονο πνεφμα του ελλθνικοφ φιλελευκεριςμοφ. Μιασ ελεφκερθσ αγοράσ
21
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τθσ διακίνθςθσ του κεφαλαίου χωρίσ τίτλουσ καταγωγισ και προςωπικζσ διακρίςεισ, όπου όλοι οι ςυμμετζχοντεσ, κερδοςκόποι, επενδυτζσ και τηογαδόροι, ςφμωωνα με τθν ψυχοςφνκεςθ και τισ προςωπικζσ
τουσ εκτιμιςεισ, ςυναλλάςςονταν ο ζνασ με τον άλλον με βάςθ τισ φιμεσ και φανταςτικζσ ιςτορίεσ.
Άλλοι αγόραηαν κι άλλοι ποφλαγαν κι απεκόμιηαν κζρδθ, άλλοι πάλι ζβριηαν γιατί θ πλθροωόρθςθ ιταν
λανκαςμζνθ και ποφλθςαν νωρίσ κι ιταν μετανιωμζνοι, κι άλλοι περίλυποι ανακεμάτιηαν τουσ εαυτοφσ
τουσ γιατί κακυςτζρθςαν να δϊςουν τθν εντολι και τουσ ‘ζωυγε’ θ μετοχι. Όμωσ, όλα γίνονταν ελεφκερα,
χωρίσ κυβερνθτικζσ παρεμβάςεισ και ρυκμιςτικοφσ κανόνεσ, με γνϊμονα τθν ωθμιςμζνθ επικυμία του
ωιλελεφκερου προζδρου των ΘΠΑ, Ronald Reagan “ να δει πάνω απ’ όλα ότι θ χϊρα του παραμζνει ο
τόποσ όπου κάποιοσ μπορεί να γίνει πλοφςιοσ”. Ζχοντασ ωσ λάβαρο το πρωτόγνωρο αυτό δθμοκρατικό
ιδεϊδεσ ,οι ‘εκςυγχρονιςτζσ’ τθσ κυβζρνθςθσ θμίτθ ζςπευςαν να το υψϊςουν και ςτον τόπο μασ ςτθρίηοντασ
με εξζχουςα καλπωρι το «κόμμα του χρθματιςτθρίου», με ζνα και μοναδικό ςκοπό, όλοι μαηί, ιδιαίτερα
οι επί μακρόν ζχοντεσ τθν εξουςία «ςοςιαλιςτζσ» και « νζοι δθμοκράτεσ», να αυξιςουν το προςωπικό χρθματικό κζρδοσ, για χάρθ τθσ εκπλιρωςθσ του οράματοσ να γίνει κάποιοσ πλοφςιοσ όςο πιο γριγορα μπορεί.

Θ προςδοκία « του γριγορου πλουτιςμοφ» είναι θ κινθτιριοσ δφναμθ, που ωκεί το κάκε άτομο
να αναλάβει τουσ αςυνικεισ κινδφνουσ που εγκυμονοφν ςτο εγχείρθμα τθσ χρθματιςτθριακισ κερδοςκοπίασ.
Θ εκπλθκτικι άνοδοσ του ΧΑΑ προςζλκυςε ζνα ευρφ ωάςμα τηογαδόρων και επενδυτϊν, κακϊσ θ δραματικι
αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ των μετοχϊν εκτίναξε ςτα φψθ τθν τιμι τουσ. Κι όςο πιο ακριβζσ γινότανε οι πολφπόκθτεσ μετοχζσ τόςο τισ εγκωμίαηε ο τφποσ, ενϊ ο κόςμοσ τισ κεωροφςε ‘ζξυπνεσ επενδφςεισ’ κι ακλουκϊντασ
τθν μιμθτικι τθσ πρωτόγονθσ κοινωνίασ «o πίκθκοσ βλζπει, ο πίκθκοσ κάνει» αγόραηε τισ μετοχζσ αδιακρίτωσ
τιμισ και προοπτικισ. Όπωσ ςωςτά προ πολλοφ ο Thorstein Veblen 22 είχε επιςθμάνει ότι,” τα μζλθ τθσ
Εφπορθσ Σάξθσ που βρίςκονται ςτισ ψθλότερεσ βακμίδεσ του βαρβαρικοφ πολιτιςμοφ, χρθςιμοποιοφν
τισ αποταμιεφςεισ τουσ να γίνουν περίβλεπτοι και να εντυπωςιάςουν τα άλλα μζλθ τθσ κοινωνίασ με τθν
διάκεςθ του χρθματικοφ τουσ πλεονάςματοσ ς’ αυτό που είναι τθσ μόδασ και κεωρείται το πιο μοντζρνο”.
Ζτςι οι μετοχζσ τθσ οωοκλζουσ απζκτθςαν τα χαρακτθριςτικά των παράξενων (bizarres) τουλιπϊν με
ποικιλία χρωμάτων και το ςκθνικό μετατράπθκε ςε grand guignol, κακϊσ υπουργοί, βουλευτζσ, μθχανικοί,
γιατροί, τεχνίτεσ, νοςοκόμεσ, ναφτεσ, αγρότεσ, ταξιτηιδεσ, ακόμθ και μοδίςτρεσ τςαλαβοφτθςαν ςτισ ευμετάβλθτεσ ςτο κλείδωμα του +/- 8% θμεριςιου ορίου, μετοχζσ τθσ Σοφοκλζουσ. Αυτοφσ τουσ υψθλοφσ
κινδφνουσ ανζλαβαν οι πρωταγωνιςτζσ του grand guignol του χρθματιςτθρίου Ακθνϊν, με αποτζλεςμα,
για όςουσ ωάνθκαν αδφναμοι να χαλιναγωγιςουν το ςφνδρομο τθσ απλθςτίασ και τθσ φανταςίωςθσ
για να πουλιςουν ςτο ψυχολογικό ςθμείο που θ πλειοψθωία με ενκουςιαςμό ξετρελαμζνθ αγόραηε,
χάςανε μαηί με τα «λεφτά» και τθν ψυχικι τουσ θρεμία. Σα κφματα υπιρξαν πολλά και θ καταςτροωι
πολφ μεγάλθ, εάν εκ των υςτζρων διανοθκεί κανείσ, ότι θ αξία αρκετϊν μετοχϊν πολλαπλαςιάςκθκε
τουλάχιςτον 50 φορζσ τθσ αρχικισ τιμισ, κaι όχι μόνο 20 φορζσ (από 500 λίβρεσ ςτισ 10000 λίβρεσ),
ςυγκριτικά με τθν φθμιςμζνθ La Companie Perpetuelle τθσ αλθςμόνθτθσ φοφςκασ του Μιςςιςςιππι.
Θ διαδρομι των μετοχϊν μακάρι να ιταν ζτςι όπωσ τθν ωαντάηονται οι ακαδθμαϊκοί, με ςθμείο
ιςορροπίασ τθν τομι των καμπυλϊν τθσ προςφοράσ και ηιτθςθσ, και τιμι προςδιοριηόμενθ από το
εκπτωτικό μοντζλο μεριςμάτων (dividend discount model). Σο κεωρθτικό μοντζλο αποτίμθςθσ τθσ παροφςθσ
αξίασ ιταν ανϊωελο, επειδι θ πλειοψθωία ζπαιηε το παιχνίδι του ‘πιο θλίκιου’: τθσ αγοράσ αςχζτωσ πόςο
υπερβολικι ιταν θ τιμι, με τθν προςδοκία ότι κάποιοσ άλλοσ πιο θλίκιοσ κα αγόραηε αργότερα τθν μετοχι
ςε υψθλότερθ τιμι. Και ςυν αυτοφ, οι πολιτικοί ςυχνά βάηανε το ‘χεράκι’ τουσ κι άλλαηαν του κανόνεσ του
παιχνιδιοφ με νομοκετικά διατάγματα, είτε ιδρφοντασ κρατικζσ εταιρίεσ, όπωσ θ ‘αμαρτωλι’ ΔΕΚΑ (Δθμόςια
Επιχείρθςθ Κινθτϊν Αξιϊν) είτε μζςω μυςτικϊν ςυμωωνιϊν, με τα πιςτωτικά ιδρφματα και επιχειρθματίεσ,
με τισ ευλογίεσ τθσ Κεωαλαιαγοράσ, και το ςκθνικό ξαωνικά μετατρζπονταν ςε grand guignol. Όλοι τουσ
22
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οραματίςτθκαν ότι το πάκοσ για τισ μετοχζσ του ΧΑΑ κα διαρκζςει για πάντα. Όλοι τουσ ζκτιηαν κάςτρα
ςτον αζρα, μετρϊντασ ςε τρισ ‘τα κζρδθ ςτο χαρτί’, ανζμελοι για τθν εταιρικι απάτθ και τθν πολιτικι
διαωκορά. Ουδζποτε διανοικθκαν μζςα ςτθν παραηάλθ τθσ ςυςςϊρευςθσ πλοφτου, ότι ‘το πλιρωμα
του χρόνου’ κάποια ςτιγμι κα ζρκει, και πάντοτε ζρχεται απροςδόκθτο και είναι καταςτρεπτικό, όπωσ
το κατρακφλιςμα μιασ χιονοςτιβάδασ που ςτο πζραςμα τθσ ςαρϊνει τα πάντα. Όπερ και εγζνετο, γι αυτό
ο επίλογοσ υπιρξε οδυνθρόσ, ακόμθ και ποιιματα γραωτικανε για τθν ωοβερι κατάρρευςθ, μζςα ς’ ζνα
πανδαιμόνιο μαηικϊν πωλιςεων, χρεωκοπιϊν, και γενικισ απελπιςίασ. Ιταν το μεγαλφτερο χρθματιςτθριακό
παιχνίδι τθσ ςφγχρονθσ Ελλάδοσ, ςε ζνταςθ, διαπλοκι, απάτθ, επιτθδειότθτα και κεφάλαια, με ωινάλε του
δράματοσ, τθν αποκαλυπτικι αναδιανομι του πλοφτου από τουσ πολλοφσ, ςτουσ πολφ λίγουσ.
Κα πρζπει να υπενκυμίςουμε ςτον αναγνϊςτθ, ότι εμείσ εκείνθ τθν εποχι τθσ χρθματιςτθριακισ
πανδαιςίασ βλζπαμε τον παροξυςμό τθσ ειςαγωγισ 90 νζων εταιριϊν μζςα ςτθν περίοδο 1999-2000.
Επίςθσ, ιμαςταν ενιμεροι του αρχαίου γνωμικοφ ότι : “ αυτοφσ που οι κεοί αποωάςιςαν να καταςτρζψουν
πρϊτα τουσ τρελαίνουν”, αλλά δεν κατανοοφςαμε το πόςο διεφκαρμζνο το ςφςτθμα ιταν. Όπωσ δεν
κατανοοφςαμε, γιατί οι πολιτικοί και οι ακαδθμαϊκοί δεν ζκρουςαν τον ‘κϊδωνα του κινδφνου’ πολφ πιο
πριν θ οωοκλζουσ κτυπιςει το ιςτορικό ορόςθμο των 6484 μονάδων ςτισ 17 επτεμβρίου 1999. Ο ΓΔ,
είχε ιδθ κερδίςει μζςα ςε διάρκεια μόλισ 11 μθνϊν, από το χαμθλό των 1733 μονάδων τθσ 12θσ Οκτωβρίου
1998, 4751 μονάδεσ, δθλαδι επζτυχε τθν εκπλθκτικι άνοδο του 275% ςε διάςτθμα λιγότερο του ενόσ
ζτουσ! Θ πρωτοωανισ αυτι απόδοςθ αναδυόμενθσ αγοράσ ζλαβε χϊρα μζςα ςε ζνα πανδαιμόνιο ςυναλλαγϊν με θμεριςιο τηίρο που ξεπερνοφςε τα 300 δισ δρχ. (€ 1 δισ), ςε ςφγκριςθ με λιγότερο των 30 δισ
δρχ. (€ 90 εκατ.) ςιμερα. Θ αποτίμθςθ αυτι απλά ςθμαίνει ότι ιταν παράλογθ, αωοφ θ χρθματιςτθριακι
αξία (market capitalization) του ΧΑΑ τον επτζμβριο του 1999, ανιρχετο ςτα € 210 περίπου, αντιςτοιχϊντασ ςτο 180% του ΑΕΠ, ενϊ μετά από ςχεδόν 12 χρόνια, τον Λοφνιο του 2011, ανζρχεται μόλισ ςτα €
40 δισ, που αναλογεί ςτο πενιχρό 18% του ΑΕΠ, τι όλεκροσ και τι καταςτροωι!
Παραδόξωσ, τθν αναμωιςβιτθτθ εξωφρενικι αποτίμθςθ του ΧΑΑ ςτθν εποχι του ξεφαντϊματοσ,
ο τότε πρόεδροσ τθσ Κεφαλαιαγοράσ, Θωμαδάκθσ, τθν κεϊρθςε ‘φυςιολογικι’ ςτο επίπεδο των 6000 μονάδων
και δεν διαταράςςετο θ εφρυκμθ λειτουργία τθσ αγοράσ από το ςφνδρομο τθσ κερδοςκοπίασ. Οφτε και
διζκρινε τθν περιρρζουςα κερδοςκοπικι μανία που είχε κυριαρχιςει ςε όλθ τθν ελλθνικι επικράτεια,
όταν ακόμθ και ςτα απομακρυςμζνα χωριά δροφςαν τα Bucket Shops, οι περιβόθτεσ ΕΛΔΕ, που ςτθν ακμι
τουσ ξεπερνοφςαν τον αρικμό των 1200 οίκων επενδυτικϊν ςυμβουλϊν! Και αποτελεί όντωσ μεγάλθ
απορία, πωσ τθν διάβλεπε τθν κερδοςκοπικι μανία και τθν διαιςκάνονταν τόςο ζντονα, όταν ο ΓΔ ιταν
ςε χαμθλότερα επίπεδα κατά 5000 μονάδεσ! Όλο το πανελλινιο τότε, ηϊντασ ς’ ζνα κόςμο ψευδαίςκθςθσ
κι οργιϊδουσ φανταςίασ, με άκρατο ενκουςιαςμό πανθγφριηε ςτισ πλαη με τα μαγιό και τα κινθτά ςτα
χζρια τραγουδϊντασ το ‘πάμε για νζα υψθλά ςτισ 10,000’ μονάδεσ.23 Θ κυβζρνθςθ παρομοίωσ κριαμβολογοφςε για τθν ωευγαλζα οικονομικι ευθμερία που επζωεραν οι ωιλελεφκερεσ πολιτικζσ τθσ, μζςα ςε
μια ατμόςωαιρα ζκςταςθσ και πανθγυριςμοφ, ενϊ ταυτόχρονα ωρόντιηαν να κεςπίςουν νόμουσ για τθν
παραγραφι των ςοβαρϊν αδικθμάτων που γνϊριηαν ότι είχαν διαπράξει.
Κλείνοντασ, πρζπει να τονιςκεί ότι μζςα ς’ αυτό το ψυχολογικό κλίμα τθσ γενικισ ευφορίασ και
του επενδυτικοφ παροξυςμοφ, οι εκδότεσ με τθν επιχειρθματικι elite, ζςπευςαν αςτραπιαία να εκδϊςουν
νζεσ μετοχζσ, ακλουκϊντασ πιςτά τθν λαϊκι ριςθ : “ςτθ βράςθ κολλάει το ςίδθρο” για να αντλιςουν
κεωάλαια ςε υπερβολικά υψθλζσ τιμζσ από τουσ ‘αμνοφσ προσ ςωαγι’, το «ευκολόπιςτο επενδυτικό
κοινό». Οι δθμόςιεσ εγγραωζσ υπερκαλυωκικαν με βουλιμία, ικανοποιϊντασ τθν ςωοδρι επικυμία του ν’
23
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ανζβει ςτο απατθλό άρμα του « ομίλου», που ιταν θ μαγικι λζξθ τθσ εποχισ, και δεν άνοιξαν τα μάτια τουσ
ορκάνοικτα, να δουν τουσ κίβδθλουσ ιςολογιςμοφσ, που ςταματοφςαν ςτα «πριν τουσ ωόρουσ κζρδθ»,

πριν αποχωριςτοφν τα χριματα τουσ. Πλθν όμωσ, όλοι υποκριτικά ςιϊπθςαν, ακαδθμαϊκοί, πολιτικοί,
εκδότεσ και μεγαλοεργολάβοι, για να μθν χαλάςουν το ωανταςμαγορικό πάρτι τθσ ‘οδοφ οωοκλζουσ’,
ενϊ γνϊριηαν ότι με ςυντελεςτι τιμισ 100 φορζσ προσ τα κζρδθ ανά μετοχι, οι αξίεσ των μετοχϊν
προεξοωλοφςαν όχι μόνο το παρόν και το μζλλον, αλλά και τθν μετά κάνατον ηωι.
Ωσ αποτζλεςμα, όταν οι μετοχζσ φοφςκεσ που ςυνιςτοφςαν ακροιςτικά το μεγαλοπρεπζσ
μπαλόνι του ΧΑΑ ‘ζςκαςαν’ κι άρχιςαν τα επανωτά limit- down, τον επτζμβριο του 1999, λίγο μετά τον
ωοβερό ςειςμό των Ακθνϊν, το ευκολόπιςτο κοινό «ζχαςε τα αυγά και τα παςχάλια» μζςα ςε ςκθνικό
τρόμου a la Mississippi. Θ καταςτροωι όμωσ ιταν διπλι και διπλό το κουβάρι του χρζουσ, ιδιωτικό και
δθμόςιο. Οι ζλλθνεσ επενδυτζσ, κερδοςκόποι και τηογαδόροι, εκτιμάται ότι χάςανε άνω των € 100 δισ,
και άρχιςαν να δανείηονται κατά κόρον για να διατθριςουν το ςτάνταρντ τθσ ηωισ τουσ, γιατί οι ηθμιζσ
δεν λζγονται, αποτελοφν ντροπι, ςτθν εποχι του «περίοπτου πλουτιςμοφ». Σο δθμόςιο επίςθσ, ζχαςε
ςθμαντικά ειςοδιματα από τθν διατιρθςθ του φεουδαρχικοφ κεςμοφ τθσ μθδενικισ φορολογίασ ςτα
κζρδθ κεφαλαίου (capital gains tax), λόγω τθσ δραματικισ υπεραξίασ των μετοχϊν ςτθν αλθςμόνθτθ
εποχι τθσ πανδαιςίασ του Χρθματιςτθρίου Αξιϊν Ακθνϊν.
Σπύρος Λαβδιώτης 18-6-2011
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