Τράπεζα της Ελλάδος: Η Ανώνυμος Πολυμετοχικθ Εταιρία
“Άπαξ ζνα ζκνοσ εκχωριςει τον ζλεγχο του νομίςματοσ και τθσ πίςτωςθσ, δεν ζχει
ςθμαςία ποιοσ κεςπίηει τουσ νόμουσ του κράτουσ. Η τοκογλυφία, άπαξ και
επικρατιςει, κα ςυντρίψει οποιοδιποτε ζκνοσ. Μζχρι να επανζλκει ο ζλεγχοσ τθσ
ζκδοςθσ χαρτονομίςματοσ και τθσ πίςτωςθσ ςτθν κυβζρνθςθ και αναγνωριςτεί ωσ θ
πιο περίοπτθ και ιερι ευκφνθ, όλεσ οι ςυηθτιςεισ για εκνικι κυριαρχία του
1
Κοινοβουλίου και τθσ δθμοκρατίασ είναι ανϊφελεσ και μάταιεσ”.

Βριςκόμαςτε ςτο μζςο μιασ πρωτόγνωρθσ οικονομικισ κρίςθσ τα αίτια τθσ οποίασ επικεντρϊνονται ςτθν κερδοςκοπικι μανία του παγκόςμιου χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ. Όςον αφορά τθν
περίπτωςθ τθσ οδυνθρισ de facto χρεωκοπίασ τθσ χϊρασ μασ, ςθμαντικό ρόλο και τθν ευκφνθ ςτθν
ςθμερινι οικονομικι ςυντριβι τθν επωμίηεται θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, θ οποία διετζλεςε άςχθμα το
εποπτικό τθσ κακικον επί των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων. Κι αυτό, διότι θ αναποτελεςματικι εποπτεία τθσ
άφθςε ζκκετθ τθν φερεγγυότθτα του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ, με αποτζλεςμα να χρθςιμοποιθκεί ωσ
δίκτυ διάςωςισ του, το ιδθ διάτρθτο από τα υπερβολικά χρζθ δίκτυ του δθμοςίου, μετατοπίηοντασ με
το αχρείο επιχείρθμα του “too big to fail”, κολοςςιαίεσ ηθμιζσ ςτο προχπολογιςμό του κράτουσ. Του
ονομαηόμενου «θκικοφ κινδφνου» (moral hazard), όπου ζνα μεμονωμζνο άτομο ι ζνασ οργανιςμόσ δεν
αναλαμβάνει τισ πλιρεισ ςυνζπειεσ των ολζκριων ςφαλμάτων του και τισ μεταβιβάηει, ςτθν προκειμζνθ
περίπτωςθ, ςτον άμοιρο να αντιδράςει ελλθνικό λαό. Μάλιςτα, ςυνθγόρθςε και υπζρ του περιβόθτου
Μνθμονίου, ενϊ γνϊριηε μια τζτοια ςυναίνεςθ κα ζκετε ςφςςωμο τον ελλθνικό λαό ωσ βορά ςτα νφχια
τθσ διεκνοφσ τοκογλυφίασ. Για τουσ ανωτζρω λόγουσ, κεϊρθςα ότι ίςωσ αποβεί χριςιμο να εςτιάςω
τθν προςοχι του ενεργοφ πολίτθ, ςτο ιδιόμορφο κακεςτϊσ τθσ Κεντρικισ Τράπεηασ τθσ χϊρασ μασ, για
να κατανοιςει καλφτερα αυτόν τον άκρωσ ςθμαντικό κεςμό τθσ οικονομικισ διαδικαςίασ τθσ Ελλάδασ.
Σφμφωνα με το Καταςτατικό τθσ Τραπζηθσ τθσ Ελλάδοσ,2 ςτισ 27 Οκτωβρίου 1927, υπεγράφθ
ςτθν Ακινα μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ Εκνικισ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ θ ςφμβαςθ: “ περί
παραιτιςεωσ τθσ Εκνικισ Τραπζηθσ τθσ Ελλάδοσ από το προνόμιο ζκδοςθσ τραπεηικϊν γραμματίων
*χαρτονομίςματοσ+ και περί ςυςτάςεωσ νζασ τραπζηθσ υπό τθν επωνυμία Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ”. H
ςφμβαςθ κακϊσ και το προςαρτϊμενο ς’ αυτι Καταςτατικό δια των οποίων ιδρφεται θ Τράπεηα τθσ
Ελλάδοσ, κυρϊκθκαν τθν 10θ Νοεμβρίου 1927 που επικυρϊκθκε με τον Νόμο 3424 / 7.12.1927 (ΦΕΚ Α’
298). Το μετοχικό τθσ κεφάλαιο που ορίςκθκε ςε 400.000.000 δραχμζσ, διθρζκθ ςε 80.000 μετοχζσ, οι
οποίεσ ειςιχκθςαν ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν, καταβλικθκε εξ ολοκλιρου, μασ ενθμερϊνει το άρκρο
8, από τθν Εκνικι τράπεηα τθσ Ελλάδοσ και ζκτοτε παραμζνει μυςτιριο ςε ποιόν ανικει θ πλειοψθφία.
Στο άρκρο 1 του Καταςτατικοφ, ορίηεται ότι δια του παρόντοσ “ ςυνιςτάται Ανϊνυμοσ Εταιρεία
με τθν επωνυμία « Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ» εδρεφουςα εν Ακιναισ και διεπομζνθ υπό του παρόντοσ
Καταςτατικοφ, θ διάρκεια τθσ Τραπζηθσ τθσ Ελλάδοσ ορίηεται μζχρι τθσ 31 Δεκεμβρίου 2020”. Οι κφριεσ
αρμοδιότθτεσ τθσ Κεντρικισ Τράπεηασ τθσ χϊρασ ορίηονται ςτο άρκρο 2 και είναι οι εξισ:
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“Once a nation parts with the control of the currency and credit, it matters not who makes that nation’s laws.
Usury, once in control, will wreck any nation. Until the control of the issue of currency and credit is restored to the
government and recognized as its most conspicuous and sacred responsibility, all talk of the responsibility of
Parliament and of democracy is idle and futile” Mackenzie King, Prime Minister of Canada (1935).
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Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ, Ζκδοςθ Θ’, Ακινα, 2000.
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Χαράςςει και αςκεί τθν νομιςματικι πολιτικι. Στθν ζννοια τθσ νομιςματικισ πολιτικισ
περιλαμβάνεται και θ πιςτωτικι πολιτικι.
Αςκεί τθν πολιτικι τθσ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ τθσ δραχμισ ςφμφωνα με το πλαίςιο τθσ
ςυναλλαγματικισ πολιτικισ, που προτείνει θ κυβζρνθςθ φςτερα από διαβουλεφςεισ με τθν
Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ*από τθν υποκατάςταςθ του Ευρϊ ωσ εκνικό νόμιςμα με τθν ζνταξθ
τθσ χϊρασ ςτθν ηϊνθ του ευρϊ ( 28-2-2002), θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ λειτουργεί κατά τθν
άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τθσ, ωσ μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Συςτιματοσ Κεντρικϊν Τραπεηϊν
(ΕΣΚΤ) ενεργϊντασ ςφμφωνα με τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ και οδθγίεσ τθσ ΕΚΤ+.
Κατζχει και διαχειρίηεται τα επίςθμα ςυναλλαγματικά διακζςιμα τθσ χϊρασ, ςτα οποία
περιλαμβάνονται τα ςε ςυνάλλαγμα και χρυςό διακζςιμα τθσ Τράπεηασ και του Δθμοςίου.
Αςκεί τθν εποπτεία των τραπεηϊν και των άλλων πιςτωτικϊν οργανιςμϊν του ανικουν ςτο
χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα τθσ οικονομίασ.
Ζχει το αποκλειςτικό προνόμιο τθσ ζκδοςθσ του χαρτονομίςματοσ (fiat money), το οποίο
κυκλοφορεί ωσ νόμιμο χριμα ζναντι των χρεϊν και των ανταλλαγϊν ς’ όλθ τθν επικράτεια.
Ενεργεί ωσ ταμίασ και εντολοδόχοσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου.

Σ’ αυτόν λοιπόν τον νευραλγικό οργανιςμό, που αποτελεί παράδοξο, διότι ςυνίςταται από μια
ανϊνυμθ πολυμετοχικι εταιρία (joint stock company) αγνϊςτου ςυνκζςεωσ, εκχϊρθςαν οι εκάςτοτε
δθμοκρατικϊσ εκλεγόμενεσ κυβερνιςεισ τθσ Ελλάδοσ, όλα τα ανωτζρω προνόμια και ςυν τω χρόνω, δεν
είναι απορίασ άξιον πωσ το απομεινάρι αυτό τθσ Φεουδαρχίασ, υπιρξε ζνασ από τουσ ςυντελεςτζσ τθσ
ςθμερινισ καταδυνάςτευςθσ του λαοφ μασ. Εμείσ ωσ νεαροί φοιτθτζσ είχαμε αμφιβολίεσ ότι κάτι δεν
πάει καλά με τθν νομιςματικι κεωρία, γιατί θ πλειονότθτα των ακαδθμαϊκϊν διεκιρυττε το ευαγγζλιο
του Milton Friedman ότι «το χριμα δεν ζχει ςθμαςία», απλϊσ είναι ζνα «πζπλο τθσ πραγματικισ
οικονομίασ» και οριςμζνοι μάλιςτα το μετονόμαςαν «βζλο» και κανείσ δεν τόλμθςε να ρωτιςει τότε ι
δεν διερωτικθκε τι είδουσ πρόςωπο κρφβεται κάτω από αυτό το μυςτθριϊδεσ βζλο. Ζτςι, δεκαετίεσ
ολόκλθρεσ πζραςαν και κανζνασ Ζλλθνασ πολιτικόσ δεν άπλωςε το χζρι του να ξεςκεπάςει αυτό το βζλο
για να δει εάν το πραγματικό πρόςωπο τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, τθσ δθμιουργοφ του χριματοσ από
«ηεςτό αζρα», ιταν όντοσ όμορφο ι άςχθμο. Αν και ο Ελλθνικόσ λαόσ ζχει ιδθ χορζψει τον χορό του
Ηαλόγγου και οριςμζνοι βρίςκονται ςτο κενό αλαλάηοντασ κι άλλοι ακόμθ ςε αφαςία, με τθν ανάλγθτθ
κυβζρνθςθ δζςμια ςτα καπρίτςια των χρθματοδανειςτϊν τθσ, θ ϊρα πλθςιάηει να ςπάςει τισ αλυςίδεσ
του χρζουσ του και να αναφωνιςει τθν φθμιςμζνθ ριςθ του φιλοςόφου: “Hic Rhodus Hic Salta”.
Ο περίοπτοσ αυτόσ οργανιςμόσ με τθν αμφίεςθ του κρατικοφ φορζα, ωσ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, ςτο
τμιμα ΙΙ άρκρο 8 του καταςτατικοφ αναφζρει: «Το Δθμόςιον και αι Δθμόςιαι Επιχειριςεισ δεν δφνανται
να κατζχουν αμζςωσ θ εμμζςωσ μετοχζσ τθσ Τραπζηθσ τθσ Ελλάδοσ κατά ποςόν υπερβαίνον εν ςυνόλω
τα τριανταπζντε εκατοςτά [35%] του εκδιδομζνου ονομαςτικοφ κεφαλαίου». Επί των μετοχϊν αυτϊν
εφαρμόηονται οι διατάξεισ περί άυλων, ονομαςτικϊν μετοχϊν ειςθγμζνων ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν.
Το μόνο δθμοςιοποιθμζνο ςτοιχείο τθσ ςφνκεςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου ‘αίνιγμα’ τθσ εταιρίασ,
είναι θ ςυμμετοχι του Δθμοςίου μζςω τθσ αμαρτωλισ ΔΕΚΑ (Δθμόςιεσ Επιχειριςεισ Κινθτϊν Αξιϊν), το
μόρφωμα τθσ χρθματιςτθριακισ χειραγϊγθςθσ τθσ εποχισ του ξεφαντϊματοσ του1999, με 6.6% και
1.4% περίπου μθ κακοριςμζνθσ κυριότθτασ. Θ Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων είναι το ανϊτατο
όργανον τθσ Τραπζηθσ διακθρφττει το άρκρο 11 «τω παρόντι Καταςτατικϊ» και οι αποφάςεισ αυτισ
«υποχρεοφςι πάντασ και αυτοφσ τουσ απόντασ, ανικάνουσ ι διαφωνοφντασ μετόχουσ». Το δε τακτικό
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αποκεματικό ςχθματίηεται εκ των ετθςίων κερδϊν3 (άρκρο 10), ενϊ τα μζλθ των αξιωματοφχων τθσ δεν
ηθτοφν οφτε δζχονται οδθγίεσ από τθν Κυβζρνθςθ! Είναι λοιπόν λογικό, ο ‘αγρίωσ’ παραπλανθκείσ
ευκολόπιςτοσ ςε ‘μεγάλα λόγια’, αλλά φιλότιμοσ ελλθνικόσ λαόσ, να βρίςκεται ςε παραηάλθ διαρκείασ
και να υφίςταται ζντονο νευρικό κλονιςμό, διότι θ λαϊκι παράδοςθ πάντοτε νουκετοφςε τουσ νζουσ με
το γνωμικό να προςζχουν μθ τυχόν και « βάλουν τον λφκο να φυλάει τα πρόβατα». Ποτζ όμωσ δεν
πίςτεψαν οι ζμπειροι, ότι οι ίδιοι είναι τα πρόβατα για ςφαγι, γι αυτό και θ ανάκτθςθ των αιςκιςεων
λόγω του «ςοκ και δζοσ», αλλά και τθσ «ντροπισ», να γίνεται ςταδιακά, one by one.
Ζτςι εγείρονται ςοβαρά ερωτιματα, αναφορικά με τθν διαχείριςθ τθσ νομιςματικισ και τθσ
πιςτωτικισ πολιτικισ τθσ χϊρασ, αφοφ αςκείται πλζον ςφμφωνα με τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ και
διοικθτικζσ οδθγίεσ ενόσ αλλότριου οργανιςμοφ, τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Τράπεηασ (ΕΚΤ) που αρνείται
πειςματωδϊσ μζχρι και ςιμερα, παρά τισ αλλεπάλλθλεσ μθνφςεισ, να δϊςει ςτθν δθμοςιότθτα τισ
λεπτομζρειεσ τθσ φαφλθσ διαπραγμάτευςθσ του περιβόθτου swap τθσ Goldman Sachs και τθσ Ελλθνικισ
Κυβζρνθςθσ με τθν ανταλλαγι του δθμόςιου χρζουσ, για να ειςζλκουμε εικονικά ςτθν ηϊνθ του ευρϊ. 4
Ζνα δεφτερο καίριο ερϊτθμα, που κα ζπρεπε ιδθ να είχε απαντθκεί, αφορά τον γρίφο πϊσ μπορεί το
περίβλθμα τθσ επωνυμίασ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, μιασ κατεξοχιν πολυμετοχικισ ανϊνυμθσ εταιρίασ με
το 92% των ‘κρυφϊν’ μετόχων να χαράςςει τθν νομιςματικι πολιτικι, να κατζχει και να διαχειρίηεται
τα χρθματικό πλοφτο τθσ χϊρασ, και επιπλζον να αςκεί τθν εποπτεία των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων και να
ενεργεί ωσ ταμίασ και εντολοδόχοσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου. Πϊσ είναι δυνατόν θ αμφίεςθ ωσ κρατικοφ
φορζα, ενόσ κατεξοχιν ιδιωτικοφ οργανιςμοφ, όπου θ ςυντριπτικι πλειοψθφία του μετοχικοφ κεφαλαίου ανικει
ςε ιδιωτικά κεφάλαια κεκαλυμμζνα με τον μανδφα τθσ μυςτικότθτασ, να φροντίηει για το δθμόςιο ςυμφζρον;
Απλϊσ ωσ ιςτορικι υπενκφμιςθ, και θ Bank of Canada αρχικϊσ (1934) όταν ιδρφκθκε, το καταςτατικό τθσ όριηε ότι
θ κατοχι του μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου πρζπει να ανικει ςτον ιδιωτικό τομζα. Σφντομα όμωσ, οι Καναδοί
ςυνειδθτοποίθςαν ότι θ χϊρα τουσ ζπεςε μζςα, όπωσ θ Αλίκθ ςτθ Χϊρα των Θαυμάτων, ςε μια «τρφπα λαγοφ»
(rabbit hole) με άγνωςτθ κατεφκυνςθ και δζςμια ςτα καπρίτςια των εμπορικϊν τραπεηϊν, που ωσ γνωςτό, τα
ςυμφζροντά τουσ ταυτίηονται με τθ μεγιςτοποίθςθ του κζρδουσ. Ζτςι, ςφντομα ζδωςαν τζλοσ ςτθν περιπζτειά
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Στθν Ανακοίνωςθ τθσ Ετιςιασ Γενικισ Συνζλευςθσ των Μετόχων τθσ Τραπζηθσ τθσ Ελλάδοσ (29-3-2010)
αναφζρεται, ότι τα κακαρά κζρδθ τθσ Τράπεηασ ανζρχονται ςε € 228,168 εκατ., τα οποία κατανζμονται ωσ
ακολοφκωσ : € 13,309 εκατ. ωσ πλθρωμι μερίςματοσ, που ιςοφται με το 12% του μετοχικοφ κεφαλαίου και
αντιςτοιχεί ςε € 0.67 ανά μετοχι ςτο ςφνολο των 19,864,886 μετοχϊν του κεφαλαίου τθσ. Επιπρόςκετα,
διανζμεται ζξτρα μζριςμα αξίασ € 34,336 εκατ. που αντιςτοιχεί ςε € 1.73 ανά μετοχι ςτουσ μετόχουσ , ενϊ το
ποςό των € 147,092 εκατ. είναι πλθρωτζο ςτθν κυβζρνθςθ. Δθλαδι, οι απολαβζσ των μετόχων ςυνιςτοφν το 21%
των κακαρϊν κερδϊν, ςε ςφγκριςθ με 0% ςτθν Αγγλία και Καναδά και 6% του Federal Reserve των ΘΠΑ.
4
Θ εταιρία χρθματοοικονομικϊν ειδιςεων του τθλεοπτικοφ δικτφου Bloomberg, ζχει υποβάλει μθνφςεισ ςτθν
ΕΚΤ, για να δθμοςιοποιιςει τθν ςυμφωνία του swap τθσ Goldman Sachs και τθσ Ελλθνικισ Κυβζρνθςθσ τισ
παραμονζσ τθσ ειςόδου τθσ χϊρασ ςτθν Ευρωηϊνθ. Κατ’ αρχάσ τα swaps, είναι ςυμφωνίεσ ανταλλαγισ

χρθματοοικονομικϊν προϊόντων μελλοντικισ εκπλιρωςθσ μεταξφ των αντιςυμβαλλομζνων μερϊν. Θ
ςυμφωνία τθσ ανταλλαγισ κακορίηει τισ θμερομθνίεσ πλθρωμισ, τθσ ροισ των μετρθτϊν (cash flows)
ςτο μζλλον, κακϊσ και τον τρόπο υπολογιςμοφ τουσ. Οι ροζσ του swap ονομάηονται τα πόδια (legs) τθσ
ανταλλαγισ. Tο περιβόθτο swap τθσ κυβζρνθςθσ Σθμίτθ με τθν Goldman Sachs (2001), ςφμφωνα με το
περιοδικό Spiegel (8/2/2010), αφοροφςε τθν ανταλλαγι κρατικϊν χρεϊν αξίασ $10 δισ και ¥ (γιεν), ςε €
10 δισ (cross currency swap). Το ελλθνικό πόδι του swap απαιτοφςε τθν άμεςθ είςπραξθ των € 10 δισ,
ενϊ τθσ Goldman το πόδι, αφοροφςε τθν μελλοντικι πλθρωμι, με ζναρξθ τθσ πρϊτθσ δόςθσ το 2004 το
καλοκαίρι, μζςα ςτθν πανδαιςία των Ολυμπιακϊν Αγϊνων ! Τελικά ςτο ελλθνικό πόδι, βρζκθκε και το
‘τςαροφχι’ με μια μεγάλθ ‘φοφντα’, αξίασ € 1 δισ ωσ επιπρόςκετο δάνειο, το δϊρο για τον πολφπακο
ελλθνικό λαό. Από το ποςό του € 1δισ, θ Goldman Sachs παραδζχκθκε ότι εκταμίευςε € 735,000 εκατ.
ωσ αμοιβι, ενϊ το υπόλοιπο ποςό είναι ςτα αηιτθτα. Θ απάντθςθ τθσ κυβζρνθςθσ ιταν ‘ουδζν ςχόλιο’,
ενϊ τα swaps αποτελοφν το μζγιςτο καηίνο τθσ υφθλίου, εννοιολογικισ αξίασ $ 426 τρισ το 2009!
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τουσ και ςτθν παρωδία τθσ άςκθςθσ τθσ νομιςματικισ πολιτικισ από ιδιωτικοφσ οργανιςμοφσ. Γι’ αυτό
το 1938, εκνικοποίθςαν πλιρωσ τθν τράπεηα του Καναδά με το μετοχικό κεφάλαιο να ανικει 100 % ςτο
Υπουργείο Οικονομικϊν. Παρομοίωσ ζπραξε και θ κυβζρνθςθ τθσ Αγγλίασ (1946) και εκνικοποίθςε τθν
περίφθμθ Bank of England, που απετζλεςε τθν ακρογωνιαία λίκο του Αγγλοςαξονικοφ μοντζλου.
Εμείσ όμωσ δεν ενεργιςαμε με ςφνεςθ και περιςυλλογι, πράττοντασ όχι μόνο το αντίκετο,
άλλα «ςκάψαμε με τα ίδια μασ τα χζρια τον λάκκο μασ», παραπλανϊντασ επί δεκαετίεσ ζναν ολόκλθρο
λαό, αγνοϊντασ ακόμθ και τισ αρχαίεσ ριςεισ, όπωσ αυτισ του Αίςωπου, που χαρακτθριςτικά αναφζρει
: «Πολλοίσ ανκρϊποισ τα ίδια βουλεφματα κακϊν αίτια γίνεται»5. Το ςκθνικό τθσ ςοφιςτικισ τζχνθσ
των εμπνευςτϊν τθσ παρωδίασ του κεςμοφ, απεικονίηεται ςτα άρκρα 20 & 21 του καταςτατικοφ, όπου
αναφζρεται ξεκάκαρα ότι θ γενικι διαχείριςθ τθσ Τραπζηθσ τθσ Ελλάδοσ ανατίκεται ςτο εκλεγζν Γενικό
Συμβοφλιο (εννοείται το Διοικθτικό Συμβοφλιο) από τθν Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων, το οποίο
αποτελείται από τον διοικθτι και δφο υποδιοικθτζσ, οι οποίοι διορίηονται για μία εξαετία με Προεδρικό
Διάταγμα (άρκρο 29) μετά από πρόταςθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου, κατόπιν προτάςεωσ του Γενικοφ
Συμβουλίου τθσ Τράπεηασ! Μ’ αυτά τα καραγκιοηλίκια, που αθδιάηουν τον ερευνθτι, δεν είναι απορίασ
άξιον πωσ ςτθν κυριολεξία αυτοί οι ποταποί άνκρωποι χρεοκόπθςαν τθν οικονομία τθσ χϊρασ, που να
μασ κυμίςει τον J.M.Keynes, όταν πριν τθν ίδρυςθ τθσ Τράπεηασ μασ προειδοποιοφςε με τθν ευφυΐα του,
ότι «θ επιςτθμονικι προςζγγιςθ των νομιςματικϊν κεμάτων είναι αδφνατοσ, επειδι ο τραπεηικόσ κόςμοσ είναι
6
πνευματικϊσ ανίκανοσ να κατανοιςει τα δικά του προβλιματα». Και ςτθ ςυνζχεια, αυτι θ διάνοια τθσ
οικονομικισ ςκζψθσ, αφιζρωςε το ςφγγραμμα του ςτον διοικθτι και τουσ διευκυντζσ τθσ Τράπεηασ τθσ Αγγλίασ,
γράφοντασ το περίφθμο «ςασ το αφιερϊνω με ταπεινοφροςφνθ και χωρίσ τθν άδειά ςασ».
Τι τελικά πζτυχαν αυτά τα ςαΐνια τθσ εξαπάτθςθσ τθσ κοινισ γνϊμθσ, με το παίγνιο των « κακρεφτϊν και
του προπετάςματοσ καπνοφ», από τθν μια πλευρά, να παρουςιάηουν εικονικά ωσ δθμόςιο τον κατεξοχιν ιδιωτικό
οργανιςμό κι από τθν άλλθ, το Καταςτατικό( άρκρο 48) ρθτά να αναφζρει :« Οφτε εν τω Κεντρικϊ Καταςτιματι,
οφτε εν τοισ Υποκαταςτιμαςιν αυτισ, δικαιοφται αντιπρόςωποσ του Δθμοςίου να ερευνά τα βιβλία τθσ
Τραπζηθσ». Κςωσ να αγνοοφςαν προσ ίδιον κίνδυνο που ςυμπαρζςυρε και τθν χϊρα μαηί, ότι ο κεςμόσ τθσ
ζκδοςθσ του εκνικοφ νομίςματοσ και τθσ πίςτωςθσ ςε ιδιωτικζσ τράπεηεσ είναι παρωδία, διότι ωσ νευραλγικόσ
ςφνδεςμοσ μεταξφ τθσ νομιςματικισ αρχισ και των πολιτϊν, δεν ζχει ωσ κίνθτρο οφτε τουσ ςκοποφσ τθσ δθμόςιασ
νομιςματικισ αρχισ, αλλά οφτε αποβλζπει ςτθν γενικι ευθμερία τθσ κοινωνίασ. Δεδομζνου ότι, ο πρωταρχικόσ
ςτόχοσ είναι θ μεγιςτοποίθςθ του κζρδουσ, που είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνοσ με τα bonus των αξιωματοφχων
των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων και τα μερίςματα των μετόχων τουσ. Μάλιςτα, υπό το ιςχφον ςφςτθμα των «νομίμων
κλαςματικϊν αποκεματικϊν», οι τράπεηεσ είναι «υβριδικά ιδρφματα», ιτοι γόνοι διαςταφρωςθσ ετερογενϊν
ςτοιχείων, θ παρετυμολογία του φβρισ τθσ αρχαίασ τραγωδίασ. Τθσ απρεποφσ ζκφραςθσ, που προςβάλει τθν τιμι
και τθν αξιοπρζπεια του ανκρϊπου ι επιτθδεφματοσ και χαρακτθρίηει τθν αλαηονικι ςυμπεριφορά του ατόμου θ
οποία οδθγεί ςτθν υπζρβαςθ του θκικοφ και κεϊκοφ νόμου, με ςυνζπεια τθν τελικι του καταδίκθ.
Το μόνο που επζτυχαν οι επίγονοι τθσ ςθμερινισ εποχισ, είναι θ ζξαρςθ τθσ κερδοςκοπίασ, που ιςτορικϊσ
ςυνδζεται με τθν περίκαλψθ τθσ απάτθσ και το ανεξζλεγκτο τραπεηικό ςφςτθμα, όπωσ του περιβόθτου wildcat
7
banking τθσ νεαρισ δθμοκρατίασ τθσ Αμερικισ, που υπιρξε ο βαςικόσ φορζασ των οικονομικϊν κρίςεων
5

ΑΙΣΩΠΟΣ, ΜΥΘΟΙ, Πρϊτοσ τόμοσ, 56, ςελ. 148, ΚΑΚΤΟΣ, Ακινα, 1998, «Σε πολλοφσ ανκρϊπουσ τα ίδια τουσ τα
ςχζδια γίνονται αιτία των δεινϊν τουσ».
6
J.M.Keynes, A Tract on Monetary Reform, London, 1923, Reprint 2008, BN, p.x, “ One is often warned
that a scientific treatment of currency questions is impossible, because the banking world is incapable
intellectually of understanding its own problems.”
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Ο όροσ ζχει τθν γζννθςθ του ςτισ μθ υγιείσ τράπεηεσ των ΘΠΑ τθσ περιόδου 1816-1863, του ανεξζλεγκτου ι
ελεφκερου τραπεηικοφ ςυςτιματοσ και προφανϊσ ςτθν περιοχι του Michigan το 1830 [ Wildcat Banking, Banking
Panics, and Free Banking in the United States(1996) G. Dwyer Jr., Federal Reserve Bank of Atlanta]. Οι τράπεηεσ
τθσ εποχισ εκείνθσ ζπαιρναν τθν άδεια λειτουργίασ από τισ Πολιτείεσ, χωρίσ τθν επιλεκτικι ζγκριςθ ειςόδου

4

από τθν περίοδο τθσ Διακιρυξθσ τθσ Ανεξαρτθςίασ. Γι αυτό και ο Jefferson, ζνασ από τουσ πατζρεσ και
ο κατεξοχιν ςυντάκτθσ τθσ, είχε τότε δθλϊςει: « πάντοτε υπιρξα εχκρόσ των τραπεηϊν, όχι γι’ αυτζσ
που προεξοφλοφν γραμμάτια με μετρθτά, αλλά γι’ αυτζσ που παςάρουν τα δικά τουσ χαρτονομίςματα
ςε κυκλοφορία… επειδι αυτζσ πρόκειται να καταςτρζψουν και τα δφο, τθν Δθμοκρατία και τα άτομα».8
Το νοςθρό κλίμα τθσ διαφκοράσ και τθσ απατθλισ πρακτικισ των τραπεηϊν, τθσ ονομαςκείςθσ
Αργυρϊνθτθσ εποχισ, ωσ μολυςματικι αςκζνεια μεταδόκθκε ςε όλο το φάςμα τθσ διακυβζρνθςθσ του
κράτουσ, με ςυνζπεια θ Αμερικι να οδθγθκεί ςε βακιά κρίςθ. Μια αλυςίδα χρεωκοπιϊν των τραπεηϊν
και χρθματιςτθριακϊν εταιριϊν ακολοφκθςε, που διαμόρφωςε το περιβάλλον ακόμθ πιο βαρφ και
δυςοίωνο. Ο μοναδικόσ τομζασ ςε άνκθςθ τθν περίοδο εκείνθ, ιταν οι κρθςκευτικζσ οργανϊςεισ με
ψαλμοφσ και κθρφγματα ςωτθρίασ από τισ αμαρτίεσ τθσ απλθςτίασ και τθσ απάτθσ. Οι απεργίεσ και οι
διαδθλϊςεισ ιταν ςυχνζσ, ςυνδεόμενεσ με ταραχζσ και τισ λθςτείεσ, ενϊ οι αμερικανικζσ κυβερνιςεισ
διαδζχονταν θ μία τθν άλλθ ενδιάμεςα δφο δολοφονιϊν προζδρων 9 τθσ κυελλϊδουσ αυτισ περιόδου.
Μζςα ς’ αυτό το μολυςμζνο περιβάλλον, όπου θ πολιτικι και θ διαφκορά ιταν ςτενά ςυνδεμζνεσ και θ
διάχυτθ κερδοςκοπία μαηί με τθν ςαγθνευτικι απάτθ ιταν ςυχνά ςυνδαιτυμόνεσ, χιλιάδεσ εμπορικζσ
επιχειριςεισ πτϊχευςαν και πλικοσ αδζςποτων ανζργων πλθμφριςε τουσ δρόμουσ. Θ επιδείνωςθ τθσ
οικονομικισ κατάςταςθσ κορυφϊκθκε το1893, όπου θ επίςθμθ ανεργία είχε πλζον ξεπεράςει το 20%,
ενϊ λιγότερο από το ιμιςυ του ενεργοφ εργατικοφ δυναμικοφ είχε πλιρθ απαςχόλθςθ. Τόςο βακιά ιταν θ
κρίςθ, που ο ςεβαςτόσ Wesley Mitchell τθν αποκάλεςε, ‘ο μεγάλοσ πανικόσ του 1893’, ο οποίοσ είχε τον
χαρακτιρα «μιασ από τισ πιο ςφοδρζσ κρίςεισ τθσ Αμερικανικισ επιχειρθματικισ ιςτορίασ». 10
Θ αναδρομι ςτο ανωτζρω ηοφερό ςκθνικό, ζχει ωσ ςκοπό τθν οικειοποίθςθ του αναγνϊςτθ με
το περιβάλλον που αναμζνεται να ακολουκιςει και το οποίο ζχει ιδθ ξεκινιςει να διαγράφεται ςτθ χϊρα
μασ τθν ςθμερινι εποχι. Οι ανάλγθτοι και φιλοχριματοι πολιτικοί αγκαλιά με τισ ‘αμαρτωλζσ’ τράπεηεσ
λόγω τθσ δεςπόηουςασ κζςθσ ςτθ λειτουργία του οικονομικοφ μθχανιςμοφ, μασ οδιγθςαν ςε οδυνθρι
πανωλεκρία. Θ αςφςτολθ κερδοςκοπία τουσ, που ζχει ςτόχο τθν επίτευξθ του βραχυχρόνιου κζρδουσ ςτισ
αγορζσ παραγϊγων και θ ανεξζλεγκτθ ολιγοπωλιακι ςυμπεριφορά τουσ, προκάλεςαν τθν ςφγχρονθ
Μεγάλθ Κρίςθ, που ιδθ είναι οδυνθρι και είμαςτε ακόμθ ςτθν αρχι. Κι αυτό, διότι θ κεοποίθςθ τθσ
απόκτθςθσ του πλοφτου ωσ ζπακλο επιτυχίασ κι αυτοπροβολισ, ζχει ιςτορικϊσ αποδειχκεί ότι περικάλπει
τθν απάτθ και τθν κερδοςκοπία, που επιφζρουν ωσ μολυςματικι αςκζνεια μεγάλο κακό ςτθν κοινωνία.
Το κακό (evil) τθσ απάτθσ ςτον κοινωνικό ιςτό, που αρχζτυπα ξεκίνθςε ςφμφωνα με τθν ελλθνικι μυκολογία, όταν
ο υπζρτατοσ κεόσ Δίασ, αγανακτιςμζνοσ από τθν δόλια ςυμπεριφορά τθσ κεάσ Άτθσ , τθν ζπιαςε από τισ
κοτςίδεσ και τθν εκςφενδόνιςε από τον Όλυμπο για να ηει κάτω ςτθ γθ μαηί με τουσ κοινοφσ κνθτοφσ και ζκτοτε
επιλκε μεγάλθ ςυμφορά ςτθν κοινωνία. Λόγω του ότι, θ ςυμβίωςθ τθσ απάτθσ και τθσ κερδοςκοπίασ

μεταβιβάηει ςθμαντικό τμιμα πλοφτου από τα χζρια των πολλϊν ςτα χζρια των ολίγων, το οικονομικό
ςφςτθμα διαταράςςεται και χάνει τθν ιςορροπία του, με ςυνζπεια ςυν τω χρόνο να καταρρεφςει.
(discretionary approval). Είχαν το δικαίωμα να εκδίδουν το δικό τουσ χαρτονόμιςμα χωρίσ καμία εποπτεία από
τθν ομοςπονδιακι κυβζρνθςθ, προνόμιο που τισ επζτρεπε να το διοχετεφουν ςτθν αγορά και να εξαφανίηονται ι
να εγκακίςτανται ςε δφςβατεσ τοποκεςίεσ απρόςιτεσ ςτο κοινό μζςα ςτθν άγρια φφςθ τθσ νζασ θπείρου, όπου
περιφζρονταν οι γνωςτζσ για τθν βίαιθ επικετικότθτα και οξεία όραςθ αγριόγατεσ θ lynx και θ bobcat, για να
αποκαρρφνουν τουσ κατόχουσ των χαρτονομιςμάτων τθν εξαργφρωςθ τουσ από τισ δόλιεσ εκδότριεσ τράπεηεσ.
8 Adams-Jefferson Letters, (J.k.Galbraith, Money, p.90).Ο Jefferson, ο τρίτοσ πρόεδροσ των Ηνωμζνων Πολιτειϊν,
αναφζρεται ςτθν περίοδο του 1790 -1812, όπου θ κρατικι τράπεηα, The Bank of the United States, εξζδιδε parri
passu με τισ ιδιωτικζσ τράπεηεσ, θ κάκε μία χωριςτά, το δικό τθσ χαρτονόμιςμα.
9

Του Abraham Lincoln (1809-1865) ςτισ 14-4-1865, και του James Garfield (1831-1881) ςτισ 19 -9- 1881.
W. Mitchell, Business Cycles, “The Problem and its Setting”, National Bureau of Economic Research, p. 355, 1928.
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Παρά τθν οικονομικι πανωλεκρία, οι δραςτθριότθτεσ τθσ εξαπάτθςθσ των ςφγχρονων Robber Barons
ςυνεχίςτθκαν με αμείωτο ρυκμό, και με τθν ςυνδρομι των κεντρικϊν τραπεηϊν, κζριεψαν μζςω τθσ εςωτερικισ
πλθροφόρθςθσ και τθσ αλλοίωςθσ λογιςτικϊν ςτοιχείων. Ο φορζασ τθσ ςφγχρονθσ κερδοςκοπίασ, «τα ςτοιχιματα
μθδενικισ κοινωνικισ ωφζλειασ» των τραπεηϊν, των περιβόθτων παραγϊγων (Derivatives), άνκθςε για τα καλά,
με τα εξωτικά ‘πιςτωτικά ςυμβόλαια μελλοντικισ χρεωκοπίασ’ (CDS) να βρίςκονται ςτθν πρωτοκακεδρία. Με
ςυνζπεια, το μακάβριο κζαμα του ‘πνιγμοφ λόγω χρεϊν’ ολόκλθρων κρατϊν να είναι όντοσ ςυγκλονιςτικό, κακϊσ
ξεδιπλϊνεται ςταδιακά μπροςτά μασ, το αποκαλυπτικό ςκθνικό τθσ οικονομικισ κατάρρευςθσ των αδφναμων
χωρϊν. Τα ςφάλματα τθσ οικονομικισ πολιτικισ υπιρξαν πολλά, αλλά το ολζκριο λάκοσ αφορά τθν εκχϊρθςθ τθσ
νομιςματικισ πολιτικισ και τθσ ζκδοςθσ του εκνικοφ νομίςματοσ ςε ζνα αλλότριο οργανιςμό μαηί με το εξζχον
προνόμιο τθσ πίςτωςθσ. Ωσ επακόλουκο, το χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα να μετατραπεί ςε ζνα διεκνζσ καηίνο εν
μζςω ςκανδαλωδϊν νομοκετικϊν διατάξεων και κακαρισ πολιτικισ δωροδοκίασ.
Ζτςι οι ‘ελλθνικζσ’ τράπεηεσ, ανεξζλεγκτεσ πλζον και με τισ ευλογίεσ τθσ εποπτικισ αρχισ με το περίβλθμα
“Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ”, άνοιξαν διάπλατα εκτόσ Ελλάδοσ τα πτερά του πιςτωτικοφ χριματοσ και κινδυνεφουν
τϊρα να εξαφανίςουν- επαλθκεφοντασ τον χαριςματικό Jefferson- παίρνοντασ ςτθν δφνθ τθσ χρεωκοπίασ τουσ,
11
τον Ελλθνικό λαό και τθν Δθμοκρατία. Οι ‘δικεν’ ελλθνικζσ τράπεηεσ, των οποίων θ πλειοψθφία του μετοχικοφ
κεφαλαίου ανικει ςτα ξζνα χζρια τθσ ανϊνυμθσ παγκοςμιοποίθςθσ και των υπεράκτιων εταιριϊν, κυκλοφοροφν
αδιάντροπα με τθν ετικζτα «ελλθνικι», διότι ςυνεχίηει να είναι βακιά ριηωμζνθ ςτθ μνιμθ του πολίτθ θ αρχικι
δομι. Είναι όντοσ δυςνόθτο το μζςο μυαλό να αντιλθφκεί τθν μεταμόρφωςθ, που ζχει υποςτεί το τραπεηικό
ςφςτθμα με τθν ανάκλθςθ τθσ περίφθμθσ νομοκεςίασ Glass- Steagall (1999). Τα δάκρια μετανοίασ του Clinton
και θ ομολογία του ότι «ιταν μεγάλο λάκοσ», δεν απζτρεψαν μζςα ςτθν λαίλαπα του νζο-φιλευκεριςμοφ τθν
πλθμμελι, ι μάλλον ανφπαρκτθ εποπτεία του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ, που δθμιουργεί χριμα μζςω
ταχυδακτυλουργίασ, από το τίποτε, μζςω ‘αεράτων’ λογιςτικϊν εγγραφϊν πιςτωτικοφ χριματοσ. Αντικζτωσ οι
χορθγιςεισ δανείων και οι κερδοςκοπικζσ περιπζτειεσ ςτα παράγωγα ξεφάντωςαν, με αποτζλεςμα να επζλκει
ο όλεκροσ των επιςφαλειϊν και ωσ απόρροια ακολοφκθςε θ μεγάλθ κρίςθ ςτθν οικονομία.

Θ περιβόθτθ ‘χρθματοοικονομικι επανάςταςθ’, που προκάλεςε μεγάλθ ςυμφορά ςτον πλοφτο
των εκνϊν, δθμιοφργθςε ταυτόχρονα και κάτι πολφ παράξενο, ζνα νζο άλλο άλογο διαφορετικοφ χρϊματοσ και
ςυμπεριφοράσ. Αυτό το νζο άλογο αναφζρουν οι ειδιμονεσ τθσ νομιςματικισ οικονομίασ, υπζγραψε ζνα νζο
12
κοινωνικό ςυμβόλαιο, όχι με τον λαό, αλλά με τισ τράπεηεσ το οποίο είναι πολφ διαφορετικό από το κοινωνικό
ςυμβόλαιο του J.J.Rousseau. Το νζο άλογο με το διαφορετικό χρϊμα κοινωνικοποιεί τισ ηθμιζσ των τραπεηϊν[€ 90
δισ με το Special Report τθσ Deutsche Bank, 10-12-2010] και επιφζρει διπλό κακό ςτθν κοινωνία ςτο επακόλουκο
τθσ κρίςθσ. Αφ’ ενόσ, διογκϊνει τα χρεολφςια και τουσ τόκουσ εξυπθρζτθςθσ του δθμοςίου χρζουσ με τισ
τεράςτιεσ ηθμιζσ τθσ ακατανόθτθσ κερδοςκοπίασ τουσ, που περνοφν κατευκείαν ςτον κρατικό προχπολογιςμό,
αφ’ ετζρου, ωκεί τισ κυβερνιςεισ ςε οδυνθρι αφξθςθ των φόρων και μείωςθ των μιςκϊν και ςυντάξεων ςτθ
περίπτωςθ τθσ Ελλάδοσ, με ςυνζπεια ο ςαςτιςμζνοσ πολίτθσ να μονολογεί μζςα ςτθν απελπιςία του, τι ζφταιξε
αυτόσ ς’ αυτι τθν τραγωδία και ‘πλθρϊνει τόςο επϊδυνα τθν φιλαργυρία των τραπεηϊν’. Σπύρος Λαβδιώτης 24-12-2010
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Οι οκτϊ μεγαλφτερεσ ελλθνικζσ τράπεηεσ παρουςιάηουν ςτουσ ιςολογιςμοφσ τουσ ( 31-12-2009), ςυνολικά
περιουςιακά ςτοιχεία τθσ τάξεωσ των € 446,211 εκατ. ενϊ τα κακαρά τουσ κεφάλαια δεν υπερβαίνουν το ποςό
των € 30 εκατ. Δθλαδι, μόχλευςαν το κακαρό μετοχικό κεφάλαιο τουσ περίπου 15 φορζσ, ρίχνοντασ ςτθν δφνθ
τθσ κερδοςκοπίασ του εαυτοφσ τουσ, κι αφοφ « απζτυχαν» ςυμφϊνθςαν οι πολιτικοί να κυςιαςκεί ο ελλθνικόσ
λαόσ για να τισ διαςϊςει ! Αναλυτικά οι ιςολογιςμοί των περιουςιακϊν ςτοιχείων (assets) των οκτϊ τραπεηϊν
είναι τα εξισ ( € εκατ.) : Εκνικι Τράπεηα € 162,390, Eurobank € 99,858, Alpha Bank € 67,847, Piraeus Bank €
54,280, Emporiki Bank € 28,424, Marfin Egnatia Bank € 23,188, Attika Bank € 5,257, και General Bank € 4,967.
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“Banking on the State” (paper presented at the International Banking Conference) by Andrew Haldale, Executive
Director, Bank of England, and Piergiorgio Alessandri, Chicago, 25-9-2009.

6

