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Γράφει ο ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΛΑΝΤΑΛΙΣ 

Στο τέλος του 2007 οι ελληνικές τράπεζες βρέθηκαν στο απόγειο. Υπερκέρδη δισ. ευρώ, 
εντυπωσιακή μεγέθυνση, εξαγορές στα Βαλκάνια, θεαματικά χρηματιστηριακά ράλι και 
υπεραξίες εκατομμυρίων. Από την εποχή που οι τράπεζες ήταν ο ορισμός της επιτυχίας 
μέχρι σήμερα, τη «ζοφερή» περίοδο της κρίσης, του PSI και της ανακεφαλαιοποίησης. 

Είναι αλήθεια πως μετά την έκδοση του καλού «Η άνοδος και η πτώση του Homo 
Economicus: ο μύθος του ορθολογικού ανθρώπου και η χαοτική πραγματικότητα»* 
περίμενα από τον Γιάννη Παπαδογιάννη ένα τέτοιο βιβλίο για τις τράπεζες. Γιατί ο σχεδόν 
40χρονος συνάδελφος (γενν. 1974) εκτός από το ότι γνωρίζει πολύ καλά τον τραπεζικό 
κλάδο, παραμένει χρόνια τώρα προσγειωμένος και νουνεχής, έχων το πλεονέκτημα να μην
εξαρτάται από το σύστημα. Και γι' αυτό να λέει τα πράγματα με τ' όνομά τους. 

Η πυρετική διαδρομή του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και πώς από το ζενίθ του 
2007 βρέθηκε λίγα χρόνια μετά στο ναδίρ, με τους μετόχους των τραπεζών να χάνουν τα 
λεφτά τους. Το βιβλίο αναφέρεται επίσης στις ευθύνες του τραπεζικού συστήματος για την 
ανάδειξη και επικράτηση ενός οικονομικού μοντέλου που παρήγαγε ελάχιστα και 
κατανάλωνε με λαιμαργία. Μιας πομφόλυγας, που απλά ήταν θέμα χρόνου, συγκυρίας και 
αφορμών να σκάσει. Η καταγραφή ενός συστήματος που διεπλάκη με την πολιτική 
εξουσία, τα ΜΜΕ, τα «παλιά» και «νεότερα» τζάκια. 

Η μεγέθυνσή του δόμησε τη νέα αστική τάξη της μεταπολίτευσης -αυτήν που ο Παναγιώτης
Κονδύλης ουδέποτε θεώρησε αστική ή εθνική τάξη και δικαιώθηκε-, ένα μοντέλο μη 
παραγωγής, που «έσκασε» χωρίς να ήταν εκτεθειμένο στον «τοξικό» κίνδυνο όσο το 
αμερικανικό ή άλλων οικονομιών. 

Η επόμενη ημέρα στην Ελλάδα, εκτιμά ο Γιάννης Παπαδογιάννης, θα θυμίζει πολύ την προ
απελευθέρωσης πραγματικότητα. Ισχυρότερος εποπτικός έλεγχος, πολύ λιγότερες 
τράπεζες, λιγότερος ανταγωνισμός και λιγότερα δάνεια. 

Οι εγχώριες τράπεζες θα χρειαστούν πολύ καιρό για να κλείσουν τις πληγές και να 
επουλώσουν τα τραύματα, καταλήγει ο δημοσιογράφος. 
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