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Πρόλογος
 

Ο Χάρι Μαρκόπολος είναι ένας ήρωας.
Όχι τόσο για εκείνα που σκόπευε να κάνει. ∆εν κατάφερε να σταματήσει τον 

Μπέρνι Μάντοφ, που δημιούργησε το μεγαλύτερο σχήμα Πόντσι όλων των εποχών. 
Ούτε κατόρθωσε να διασώσει κάποια από τα χρήματα των επενδυτών του Μάντοφ.

Αυτό όμως που πέτυχε ήταν να δημιουργήσει ένα λεπτομερές αρχείο των προει-
δοποιήσεων που είχε απευθύνει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.1 Έτσι, όταν επιτέλους 
η απάτη του Μάντοφ κατέρρευσε εκ των έσω, η Επιτροπή, η οποία είχε την ευθύνη να 
σταματά τις απάτες και να προστατεύει τους επενδυτές, δε θα μπορούσε να αμυνθεί 
καταφεύγοντας σε στρουθοκαμηλισμούς.

Τα σχήματα Πόντσι, ένα είδος «επενδυτικής» πυραμίδας, αναπτύσσονται σε πε-
ριβάλλον σταθερής ανισορροπίας. Αυτό σημαίνει ότι, ενώ εν τέλει δεν μπορούν ποτέ 
να πετύχουν αυτό που υπόσχονται, έχουν τη δυνατότητα να συνεχίζουν επ’ αόριστον 
– μέχρις ότου αποτύχουν. Το γεγονός ότι κάτι μπορεί να συνεχίζεται σε βάθος χρό-
νου, δε σημαίνει ότι αυτό είναι νόμιμο. Η ιστορία του Μάντοφ δείχνει ότι οι επενδυτές 
ελκύονται από καταστάσεις που δείχνουν «πολύ καλές για να είναι αληθινές» παρά 
τις κόκκινες σημαίες κινδύνου που κυματίζουν μπροστά τους. Αν, για παράδειγμα, 
δούμε το θέμα από τη στατιστική του πλευρά, σε τι διέφεραν οι συνεχείς αποδόσεις 
του Μπέρνι Μάντοφ από την επί 100 τρίμηνα συνεχόμενη αύξηση κερδών της General 
Electric ή από τα 13 τρίμηνα κατά τα οποία οι αποδόσεις της Cisco ξεπερνούσαν τις 
τριμηνιαίες εκτιμήσεις των αναλυτών ακριβώς κατά ένα σεντ ανά μετοχή, μεταξύ του 
1998 και του 2001; Οι αποδόσεις του Μάντοφ ήταν απολύτως αβάσιμες και, όπως 
ήταν αναμενόμενο, έκανε κάποιους να αναρωτηθούν τι δεν πήγαινε καλά. Το ερώτη-

1 Securities and Exchange Commision: Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς – στο εξής ΕΚ. (Σ.τ.Μ.)
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μα είναι: Τραβάμε τη διαχωριστική γραμμή στις απάτες τύπου Πόντσι ή κάνουμε κάτι 
και για τις λιγότερο προφανείς υποθέσεις χειραγώγησης;

Μια φορά είχα επιστήσει την προσοχή ενός αναλυτή της Γουόλ Στριτ σε μια συγκε-
κριμένη εταιρεία που μαγείρευε τα βιβλία της. Ο αναλυτής μού απάντησε ότι η επισή-
μανσή μου τον έκανε να αισθάνεται ακόμη μεγαλύτερη σιγουριά για την επιλογή του 
να συστήνει τις μετοχές της συγκεκριμένης εταιρείας ως ανοδικές, καθώς μια εταιρεία 
σαν κι αυτή δεν θα μπορούσε ποτέ να απογοητεύσει τη Γουόλ Στριτ.

Επί χρόνια παρακολουθούσα την ΕΚ να προστατεύει μεγάλους εγκληματίες σε 
βάρος των επενδυτών, τους οποίους υποτίθεται ότι είχε την υποχρέωση να προστα-
τεύει. Η ΕΚ έχει υπάρξει, συνήθως δικαίως, πολύ σκληρή με μικροαπατεώνες, παπα-
γαλάκια, insiders2 και, βεβαίως, με hedge funds.3 Όταν όμως πρόκειται για μεγάλες 
εταιρείες και θεσμικούς παράγοντες της Γουόλ Στριτ, η ΕΚ συμπεριφέρεται με το 
γάντι, επιβάλλοντας ανούσια και διόλου αποτρεπτικά πρόστιμα ή δίνοντας έμφαση σε 
δευτερεύουσας σημασίας ζητήματα –π.χ. στη διατήρηση αρχείων– αντί να επικεντρώ-
νεται στα ουσιώδη, όπως είναι η εξαπάτηση των επενδυτών.

Ο Μπέρνι Μάντοφ είναι η επιτομή του προβλήματος. Όταν ακόμα θεωρούνταν 
νόμιμος, ήταν ένας μεγάλος χρηματιστής, πρώην πρόεδρος του χρηματιστηρίου τε-
χνολογίας NASDAQ. ∆εν είχε κερδίσει τη φήμη του ως διαχειριστή κεφαλαίων, πόσο 
μάλλον ως διαχειριστή hedge funds, μιας και δεν ήταν τίποτα από τα δύο. Μόνο αφού 
κατέρρευσε η απάτη του και έγινε διάσημος ως απατεώνας, αναβαπτίσθηκε σε διαχει-
ριστή hedge funds – παρά το γεγονός ότι, μέχρι σήμερα, τα υποτιθέμενα hedge funds 
που διαχειριζόταν εκείνος ήταν τα μοναδικά που, απ’ όσο γνωρίζω, δεν χρέωναν 
προμήθεια διαχείρισης ή προμήθεια απόδοσης. Αν ήταν γνωστός ως διαχειριστής 
hedge funds αμφιβάλλω αν θα κατάφερνε να ξεγελάσει την ΕΚ, η οποία, έχοντάς τον 
καταχωρημένο με αυτή την ιδιότητα, θα ήταν προϊδεασμένη και θα έσπευδε να τον 
σταματήσει.

Ο Γουόρεν Μπάφετ είχε πει: «Μαθαίνεις ποιος κολυμπά γυμνός, μόνον όταν 
υποχωρεί η παλίρροια». Η χρηματοοικονομική κρίση του 2008 αποκάλυψε πολλούς 
απρεπώς ενδεδυμένους, συμπεριλαμβανομένου του Μάντοφ. Αποτελεσματικές ρυθ-

2 Inside Trading: Aδίκημα κατάχρησης εμπιστευτικών πληροφοριών. Insider trader: Όποιος παρανόμως 
πραγματοποιεί χρηματιστηριακά κέρδη χρησιμοποιώντας προνομιακή πληροφόρηση που δεν είναι δημο-
σίως διαθέσιμη. (Σ.τ.Μ.)

Πρόλογος

3 Hedge funds: Κερδοσκοπικά αντισταθμιστικά κεφάλαια υψηλής μόχλευσης. (Σ.τ.Μ.)
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μιστικές αρχές σημαίνει ότι η δράση αυτών που μπαίνουν στην αγορά γυμνοί ανακό-
πτεται όσο ακόμη τα νερά είναι φουσκωμένα.

Όπως θα δείτε, η ΕΚ έχει ήδη κάνει κάποια μεταρρυθμιστικά βήματα και ο Χάρι 
Μαρκόπολος είναι αισιόδοξος ότι η Επιτροπή θα τα πάει πολύ καλύτερα. Θα απο-
φύγω την κριτική στην ΕΚ έως ότου τη δω να ασχολείται με σημαντικές υποθέσεις 
εναντίον μεγάλων εταιρειών που δεν έχουν πτωχεύσει (αναλαμβάνοντας δράση πριν 
χαθούν τα χρήματα) και εναντίον εταιρειών-θεσμών της Γουόλ Στριτ.

H θετική πλευρά της κατάρρευσης του Μάντοφ, αν μπορούμε να πούμε ότι υπάρ-
χει τέτοια πλευρά, είναι ότι έστω και για μία φορά στην ιστορία της η ΕΚ βρέθηκε 
εκτεθειμένη. Και για το ρόλο που διαδραμάτισε στην ανάδειξη των αδυναμιών αυτών, 
ο Χάρι Μαρκόπολος αξίζει τις ολόθερμες ευχαριστίες μας.

 
       Ντέιβιντ Άινχορν
       ∆εκέμβριος 2009

 

Πρόλογος
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Εισαγωγή

Εκείνο το βροχερό απόγευμα της 17ης Ιουνίου του 2009, ο Ντέιβιντ Κοτζ καθόταν 
υπομονετικά σε ένα μικρό δωμάτιο, που είχε ένα μοναδικό παράθυρο με κάγκελα, 
στο Κεντρικό Σωφρονιστικό Ίδρυμα της πόλης, μια φυλακή στο κάτω Μανχάταν, πε-
ριμένοντας να ανακρίνει τον Μπέρναρντ Μάντοφ, τον ιθύνοντα νου πίσω από το με-
γαλύτερο χρηματοοικονομικό έγκλημα στην ιστορία. Ο Κοτζ, γενικός επιθεωρητής της 
Αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ), ερευνούσε την πλήρη αποτυχία της 
υπηρεσίας του να αποκαλύψει την απάτη τύπου Πόντσι ύψους 65 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων που είχε στήσει ο Μάντοφ – παρά τις σχετικές μου προειδοποιήσεις προς 
την ΕΚ, με πέντε διαφορετικές εισηγήσεις, στη διάρκεια εννέα συνεχόμενων ετών.

Ο Κοτζ και η αναπληρώτριά του Νοέλ Φράντζιπεϊν κάθισαν απέναντι σε μια άδεια 
καρέκλα. ∆εξιά και αριστερά της κάθονταν ήδη οι δύο δικηγόροι του Μάντοφ, ο Άιρα 
Λο Σόρκιν και η Νικόλ ΝτεΜπέλο. Κάποια στιγμή ο Μάντοφ μπήκε στην αίθουσα 
συνοδευόμενος από ένα φρουρό, ο οποίος έλυσε και αφαίρεσε με προσοχή τις χειρο-
πέδες του κρατούμενου. Ο Μπέρνι Μάντοφ υπήρξε βασιλιάς του χρηματιστηριακού 
κλάδου, σεβάσμιος συνιδρυτής και πρώην πρόεδρος του NASDAQ, ιδιοκτήτης μίας 
από τις πλέον επιτυχημένες χρηματιστηριακές εταιρείες της Γουόλ Στριτ και διαπρε-
πής φιλάνθρωπος της Νέας Υόρκης. Τώρα, φορώντας μια φανταχτερή πορτοκαλί 
φόρμα φυλακής που γυάλιζε στο φόντο των μουντών γκρίζων τοίχων της αίθουσας, 
κάθισε μεταξύ των δύο αψεγάδιαστα ντυμένων δικηγόρων του.

Ο Μάντοφ είχε συναινέσει σε αυτή την εξέταση υπό τον όρο ότι δεν θα την ηχο-
γραφούσαν ούτε και θα τη στενογραφούσαν. Ο Κοτζ ξεκίνησε εξηγώντας στον Μά-
ντοφ ότι ο νόμος τον υποχρέωνε να πει την αλήθεια. Το ότι ο Μάντοφ θα άρχιζε να 
εκτίει την ποινή του μία εβδομάδα μετά, ίσως να συνέβαλε καθοριστικά στην απόφα-
σή του να μιλήσει ανοιχτά στον Κοτζ. Ή μπορεί απλώς να οφειλόταν στον εγωισμό 
του – να έκανε μια τελευταία απέλπιδα προσπάθεια να τραβήξει πάνω του τα φώτα 
της δημοσιότητας. Κανείς δεν μπορούσε ποτέ να είναι σίγουρος για τα κίνητρά του 
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– και ακριβώς αυτά είναι που έχουν μετατρέψει τον Μάντοφ σε αίνιγμα, άλυτο μέχρι 
και σήμερα.

 Ο Κοτζ θυμάται πως ο Μάντοφ ήταν υπερβολικά ευγενικός και πρόθυμος να 
συνεργαστεί. «Υποθέτω ότι η ανησυχία μας τότε ήταν πως όλες οι απαντήσεις στις 
ερωτήσεις μας θα δίνονταν μονολεκτικά, ή ότι δεν θα μας παρείχε ιδιαίτερες πληρο-
φορίες ή ότι οι δικηγόροι του θα τον έκοβαν κάθε φορά που θα προσπαθούσε να 
πει κάτι. Τελικά όμως δεν έγινε τίποτα τέτοιο. Απάντησε σε όλες μας τις ερωτήσεις 
εκτεταμένα. Έμοιαζε να μην κρατά τίποτε για τον εαυτό του».

Επί τρεις ώρες, ο Κοτζ και η Φράντζιπεϊν κράτησαν εκτενείς, σχεδόν κατά λέξη ση-
μειώσεις, καθώς ο Μάντοφ αποκάλυπτε, για πρώτη φορά, ολόκληρη την ιστορία της 
απάτης του, υποστηρίζοντας ότι είχε ξεκινήσει σχεδόν κατά λάθος και ότι, ομολογου-
μένως, είχε μείνει έκπληκτος που η ΕΚ δεν τον είχε πιάσει. Ήταν ιδιαίτερα καυστικός 
απέναντι στην ΕΚ, αποκαλώντας τους ερευνητές της ηλίθιους, καθίκια και υπερόπτες. 
Ο Κοτζ πρόσεξε ότι ο Μάντοφ καυχιόταν συχνά για τις διασυνδέσεις του στον χρη-
ματοοικονομικό κλάδο. «Υποστήριζε ότι γνώριζε πολλούς σημαντικούς ανθρώπους 
– “Αυτόν τον ήξερα” για τον έναν, “ήταν καλός φίλος” για τον άλλον, “αυτόν τον ξέρω 
πολύ καλά” για τον δείνα και “με αυτόν είχαμε μια ιδιαίτερη σχέση” για τον τάδε…»

Αλλά περίπου στη μέση της συνέντευξης αυτής, όταν ο Κοτζ τον ρώτησε για μένα, 
η συμπεριφορά του άλλαξε. «Να σε ρωτήσω…» είπε ο Κοτζ συμβουλευόμενος το 
σημειωματάριό του. «Τι γνωρίζεις για τον Χάρι Μαρκόπολος;»

O Μάντοφ έγνεψε με το χέρι του απαξιωτικά. Αγρίεψε. «Είναι ένα τίποτα» είπε 
στον Κοτζ. «Ο τύπος έχει τραβήξει πάνω του όλη αυτή τη δημοσιότητα, όλη αυτή την 
προσοχή. Πιστεύει ότι είναι ένα είδος προφήτη. Πίστεψέ με, όμως, είναι υπερεκτιμη-
μένος. Ξέρεις, η αλήθεια είναι ότι η αγορά γελά μαζί του».

Ο Μάντοφ συνέχισε εξηγώντας ότι είμαι «ένας τύπος που απλώς ζήλευε» την 
επιχειρηματική του επιτυχία. Όσο τον άκουγε ο Κοτζ, άρχισε να συνειδητοποιεί ότι 
ο Μάντοφ με έβλεπε ως ανταγωνιστή και έμοιαζε να ενοχλείται από το γεγονός ότι 
έπαιρνα εγώ τη δημοσιότητα που δικαιωματικά του ανήκε – κι αυτό δεν θα το άφηνε 
να περάσει. Αργότερα στη συνέντευξη υπερασπίστηκε την επενδυτική του στρατηγική, 
την οποία εγώ είχα διαλύσει, λέγοντας στον Κοτζ: «Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι 
να δεις τον τύπο των ανθρώπων για τους οποίους δούλευα και θα καταλάβεις ότι η 
στρατηγική μου ήταν αξιόπιστη. Γνώριζαν ότι η στρατηγική μου ήταν εφικτή. Γνώριζαν 
πολύ περισσότερα από αυτό τον τύπο, τον Χάρι».

Εισαγωγή
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Κι όμως, δεν γνώριζαν. Έβλεπαν μόνο τα χρήματα. Και δεν μπορούσαν να δουν 
πίσω από το επικίνδυνα γοητευτικό παρουσιαστικό ενός ανθρώπου που με αποκα-
λούσε «αστείο».

Πρέπει, στο σημείο αυτό, να σας πω ότι δεν αισθάνομαι καθόλου περήφανος που 
μου δόθηκε η ευκαιρία να γελάσω τελευταίος. Είμαι ο Χάρι Μαρκόπολος και αυτή εί-
ναι η πραγματική αφήγηση της πρώτης μου υπόθεσης ως πληροφοριοδότη1 της ΕΚ.

Πώς έγινα πληροφοριοδότης; Όλα ξεκίνησαν το 1999, όταν ο φίλος μου Φρανκ 
Κέισι μου μίλησε για τον Μάντοφ. Ήμουν ήδη μπερδεμένος από την επιτυχία του «πα-
τριάρχη» της Γουόλ Στριτ – έπρεπε να μάθω περισσότερα. Προσπάθησα να επαλη-
θεύσω τα οικονομικά του αποτελέσματα αλλά δεν τα κατάφερα. Αργότερα συμπέρανα 
ότι αυτό ήταν αδύνατο. Το ένα κόκκινο σημαιάκι ακολουθούσε το άλλο, έως ότου 
έγιναν απλώς υπερβολικά πολλά για να τα αγνοήσει κανείς.

Τον Μάιο του 2000, παρέδωσα όσα στοιχεία είχα στην ΕΚ. Πέντε φορές υπέβαλα 
αναφορά με τις ανησυχίες μου και κανείς δεν ήθελε ν’ ακούσει, μέχρι που ήταν πλέον 
αργά. Ήμουν ένας πληροφοριοδότης που ακολουθούσε τα ίχνη ενός από τους πιο 
ισχυρούς άντρες της Γουόλ Στριτ, και υπήρχαν στιγμές σ’ αυτό το εφιαλτικό ταξίδι που 
φοβήθηκα και για τη δική μου ασφάλεια αλλά και για της οικογένειάς μου. Ήμουν 
πεπεισμένος ότι το έγκλημα που διέπραττε θα αποδεικνυόταν το μεγαλύτερο στην 
ιστορία της αγοράς. Τώρα, δέκα χρόνια μετά, ο Μάντοφ είναι πίσω από τα σίδερα της 
φυλακής και όλοι ξέρουμε γιατί.

Η ερευνητική μου ομάδα, όπως έγινε γνωστή, αποτελούνταν από τέσσερις έντι-
μους ανθρώπους που μοιράζονταν την πεποίθηση ότι η διαφύλαξη της ηθικής τάξης 
απαιτεί συγκεκριμένη δράση. Οι τέσσερίς μας υπήρξαμε η τελευταία και δυστυχώς η 
μοναδική ενεργή γραμμή άμυνας μεταξύ του παγκόσμιου οργανισμού τροφοδοτικών 
αμοιβαίων κεφαλαίων του Μάντοφ και των θυμάτων του. Παλέψαμε με σθένος να 
σταματήσουμε κάτι που γνωρίζαμε ότι ήταν λάθος. Και, σαν αποτέλεσμα της δουλειάς 
μας, η ΕΚ –αν εξακολουθεί να υπάρχει και αύριο– θα αλλάξει πρόσωπο, όπως επίσης 
θα αλλάξει και ο τρόπος με τον οποίο ελέγχουμε και ρυθμίζουμε τις αγορές μας.

Αυτή είναι η ιστορία μας.

 
1 Whistleblower: Οποιοσδήποτε αποκαλύπτει με τη θέλησή του κάποια αθέμιτη ενέργεια που πέφτει στην 
αντίληψή του, στο πλαίσιο λειτουργίας μιας ιδιωτικής ή δημόσιας επιχείρησης, ενός κρατικού οργανισμού 
κ.ά. Οι «πληροφοριοδότες» προστατεύονται στις ΗΠΑ με νόμο από το 1863. (Σ.τ.Μ.)

Εισαγωγή
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Το πρωινό της 11ης ∆εκεμβρίου του 2008, ένας Νεοϋορκέζος κατασκευαστής 
παρακολουθούσε CNBC στον μικρό τηλεοπτικό δέκτη του μπροστινού του κα-

θίσματος, κατά τη διάρκεια μιας πτήσης με την JetBlue από Νέα Υόρκη προς Λος 
Άντζελες. Ένα σουπεράκι που έτρεχε στο κάτω μέρος της οθόνης έγραφε ότι ο Μπέρ-
ναρντ Μάντοφ της Madoff Investment Securities, η θρυλική φιγούρα της Γουόλ Στριτ 
και πρώην πρόεδρος του NASDAQ, είχε συλληφθεί ως οργανωτής της μεγαλύτερης 
απάτης τύπου Πόντσι στην ιστορία. Ο κατασκευαστής έμεινε σιωπηλός για μερικά 
δευτερόλεπτα, επεξεργαζόμενος στο μυαλό του την είδηση. Όχι, δεν μπορεί να είναι 
αλήθεια, σκέφτηκε, όμως η είδηση ξαναπέρασε στην οθόνη. Γύρισε προς τη γυναίκα 
του και της είπε πως ήταν σίγουρος ότι δεν θα πίστευε αυτό που θα της έλεγε, φαίνε-
ται όμως ότι ο Μπέρνι Μάντοφ ήταν απατεώνας και ότι τα εκατομμύρια δολάρια που 
του είχαν εμπιστευτεί για επενδύσεις είχαν κάνει φτερά. Είχε δίκιο – δεν τον πίστεψε.  
Αντ’ αυτού, έγνεψε με το χέρι της σαν να ήθελε να ξορκίσει τη σκέψη. «Αυτό είναι 
αδύνατον» του είπε κι επέστρεψε στο περιοδικό της.

Ο αποσβολωμένος κατασκευαστής σηκώθηκε από το κάθισμά του και περπάτησε 
προς το πίσω μέρος του αεροπλάνου, όπου βρίσκονταν συγκεντρωμένοι οι φροντι-
στές της πτήσης. «Με συγχωρείτε» είπε ευγενικά «εγώ θα πρέπει να πηγαίνω τώρα… 
Θα μπορούσατε, παρακαλώ, να μου ανοίξετε την πόρτα; Και μην ανησυχείτε, δεν θα 
χρειαστώ αλεξίπτωτο».

…
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Στις 5:15 περίπου, το ίδιο απόγευμα του ∆εκέμβρη, βρισκόμουν στο τοπικό ντότζο1 
της μικρής μας κωμόπολης στη Νέα Αγγλία και παρακολουθούσα τους πεντάχρο-
νους δίδυμους γιους μου να προσπαθούν να εκτελέσουν τις βασικές κινήσεις του 
καράτε. Ήταν μια μελαγχολική μέρα. Έβρεχε κατά διαστήματα και φαινόταν πως 
έρχεται καταιγίδα. Παρατήρησα ότι στο τηλέφωνό μου υπήρχαν αρκετά ηχητικά μη-
νύματα. Περίεργο, σκέφτηκα – δεν το είχα αισθανθεί να δονείται. Βγήκα στο φουαγέ 
για να τα ακούσω. Το πρώτο ήταν από έναν καλό φίλο, τον Ντέιβ Χένρι, ο οποίος 
διαχειριζόταν σημαντικά κεφάλαια ως επικεφαλής επενδύσεων της εταιρείας DKH 
Investments στη Βοστόνη. «Χάρι» έλεγε ξεκάθαρα το μήνυμα «ο Μάντοφ κρατείται 
από τις ομοσπονδιακές αρχές με την κατηγορία της οργάνωσης μιας απάτης τύπου 
Πόντσι. Τον συνέλαβαν στη Νέα Υόρκη. Τηλεφώνησέ μου». Η καρδιά μου άρχισε να 
χτυπάει σαν τρελή. Το δεύτερο μήνυμα ήταν επίσης από στενό φίλο, τον Αντρέ Μέχτα, 
έναν εξαιρετικό ποσοτικό αναλυτή που εργάζεται ως διευθύνοντας σύμβουλος εναλ-
λακτικών επενδύσεων στην Cambridge Associates, μια εταιρεία παροχής συμβουλών 
για συνταξιοδοτικά ταμεία. Μπορούσα να διακρίνω την έξαψη στη φωνή του Αντρέ 
καθώς έλεγε: «Είχες δίκιο. Τα νέα είναι καταιγιστικά. Ο Μάντοφ συνελήφθη. Απ’ ό,τι 
φαίνεται διεύθυνε μια πυραμίδα Πόντσι. Παίζει παντού στο Bloomberg. Τηλεφώνησέ 
μου να σ’ τα διαβάσω. Συγχαρητήρια».

Είχα ζαλιστεί. Για αρκετά χρόνια ζούσα σαν θανατοποινίτης, με το φόβο ότι η κα-
ταδίωξη στην οποία είχα επιδοθεί θα έθετε την οικογένειά μου και εμένα σε κίνδυνο. 
∆ισεκατομμύρια δολάρια διακυβεύονταν και, καταπώς φαινόταν, ένα μέρος αυτών των 
χρημάτων ανήκε στη ρωσική μαφία και στα καρτέλ των ναρκωτικών – ανήκαν σε 
ανθρώπους που θα σκότωναν για να προστατέψουν τις επενδύσεις τους. Και γνώριζα 
τα πάντα για τον Πίτερ Σκάνελ, πληροφοριοδότη στη Βοστόνη, που παραλίγο να τον 
σκοτώσουν στο ξύλο με ένα τούβλο επειδή απλώς διαμαρτυρήθηκε για μια απάτη 
εκατομμυρίων δολαρίων που είχε βασιστεί στη στρατηγική του market-timing.2 Έτσι, 
δεν έβαζα ποτέ μπροστά το αυτοκίνητο χωρίς προηγουμένως να τσεκάρω το  σασί από 
κάτω και τις ζάντες. Τα βράδια περπατούσα αποφεύγοντας τις σκιές και κοιμόμουν με 

1 Με την ονομασία αυτή αποκαλούν οι Ιάπωνες κάθε χώρο στον οποίο διδάσκονται πολεμικές τέχνες.   
(Σ.τ.Μ.)
2 Market-timing: Η προσπάθεια πρόβλεψης των τάσεων της αγοράς πρoκειμένου να επιλεγεί η κατάλληλη 
χρονική στιγμή για την πραγματοποίηση μιας επένδυσης. (Σ.τ.Μ.)
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ένα γεμάτο όπλο δίπλα μου. Και, ξαφνικά, ακαριαία και αναπάντεχα, όλα τελείωσαν. 
Επιτέλους, τελείωσαν. Είχαν πιάσει τον Μάντοφ. Σήκωσα ψηλά στον αέρα τη γροθιά 
μου ουρλιάζοντας «Ναι!». Η οικογένειά μου ήταν ασφαλής. Και μετά κατέρρευσα πάνω 
σε έναν ξύλινο φράχτη. Χρειάστηκε να κρατηθώ καλά για να μην πέσω. Μόλις που 
μπορούσα να αναπνεύσω. Σε χρόνο μικρότερο από όσο χρειάζεται ένα χτύπημα των 
χεριών είχα περάσει από την υπερβολική φόρτιση στην απόλυτη εξάντληση.

Το πρώτο πράγμα που ήθελα να κάνω ήταν να απαντήσω στα τηλεφωνήματα. 
Ήθελα να μάθω κάθε λεπτομέρεια. Και μόνο όταν άρχισα να πληκτρολογώ τους 
αριθμούς ανακάλυψα πόσο πολύ έτρεμε το χέρι μου. Τηλεφώνησα στον Ντέιβ και μου 
είπε ότι τα μέσα μετέδιδαν πως ο Μπέρνι Μάντοφ είχε ομολογήσει στους δύο γιους 
του ότι η επενδυτική εταιρεία των τόσων δισεκατομμυρίων που είχε στήσει ήταν μια 
ολοκληρωτική απάτη. ∆εν υπάρχουν επενδύσεις, τους είχε πει. Ποτέ δεν υπήρξαν. 
Αντ’ αυτού, για περισσότερες από δύο δεκαετίες διεύθυνε ένα από τα μεγαλύτερα 
σχήματα Πόντσι στην ιστορία. Οι γιοι του ενημέρωσαν αμέσως το FBI και, νωρίς το 
πρωί της ίδιας μέρας, οι πράκτορες εμφανίστηκαν στο διαμέρισμα του Μάντοφ και 
τον συνέλαβαν. Τον έβγαλαν έξω με χειροπέδες. Όλα έδειχναν ότι πολλές χιλιάδες 
άνθρωποι είχαν χάσει δισεκατομμύρια δολάρια.

Ήταν ακριβώς όπως είχα προειδοποιήσει την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτει-
ών, νωρίτερα κατά 55 δισεκατομμύρια δολάρια περίπου. Κι έτσι όπως στεκόμουν στο 
λόμπι του ντότζο, η ανακούφιση έδωσε τη θέση της σε μια νέα ανησυχία. Οι στοίβες των 
εγγράφων που είχα στην κατοχή μου θα μπορούσαν να καταστρέψουν υπολήψεις, να 
ακυρώσουν καριέρες και ίσως να ισοπεδώσουν ολόκληρη την ΕΚ, τον άγρυπνο φρουρό 
της κυβέρνησης στη Γουόλ Στριτ – εκτός, φυσικά, αν η κυβέρνηση έπαιρνε αυτά τα έγ-
γραφα προτού καταφέρω να τα δημοσιεύσω. Άρπαξα τα παιδιά μου και έτρεξα σπίτι.

Το όνομά μου είναι Χάρι Μαρκόπολος. Είναι ελληνικό. Είμαι ορκωτός χρηματο-
οικονομικός αναλυτής και πιστοποιημένος ελεγκτής σε ζητήματα απάτης, γεγονός το 
οποίο με καθιστά έναν περήφανο Greek geek.3 Και όσα θα διαβάσετε στη συνέχεια 
είναι το πλήρες ιστορικό της αποτυχίας της ομάδας μου να σταματήσει το μεγαλύτερο 
χρηματοοικονομικό έγκλημα της ιστορίας: την πυραμίδα Πόντσι του Μπέρνι Μάντοφ. 
Τα προηγούμενα εννέα χρόνια δούλευα μυστικά με τρεις ιδιαίτερα ικανούς άντρες 
που εργάζονταν σε διάφορα πόστα του χρηματοοικονομικού κλάδου, με στόχο να 

3 Geek: αμερικανική αργκό, σημαίνει τον σπασίκλα. (Σ.τ.Μ.)
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τραβήξουμε την προσοχή της ΕΚ στην απάτη του Μπέρνι Μάντοφ. Επενδύσαμε ατελεί-
ωτες ώρες, ρισκάραμε τις ζωές μας, και όμως δεν σώσαμε κανέναν – αν και, τελικά, 
μετά την αποκάλυψη του Μάντοφ, θα καταφέρναμε να αποκαλύψουμε ότι η ΕΚ είναι 
μία από τις πλέον ανίκανες ρυθμιστικές χρηματοοικονομικές αρχές του έθνους.

Για παράδειγμα, ήταν ευρέως γνωστό ότι ο Μάντοφ λειτουργούσε τη νόμιμη χρη-
ματιστηριακή του επιχείρηση στον 18ο και 19ο όροφο του Lipstick Building στην 
ανατολική πλευρά της Νέας Υόρκης. Αλλά αυτό που δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστό ήταν 
πως η εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων που διέθετε, η βιτρίνα της απάτης του, βρι-
σκόταν στον 17ο όροφο του ίδιου κτιρίου. Μήνες μετά την κατάρρευση του Μάντοφ, 
το FBI αποκάλυψε στην ομάδα μου ότι, βάσει της εισήγησης που υποβάλαμε το 2005 
με στοιχεία που αποδείκνυαν ότι ο Μάντοφ διεύθυνε μια πυραμίδα Πόντσι, η ΕΚ δρο-
μολόγησε εντέλει μια έρευνα, αλλά κατά τα δύο χρόνια που διήρκεσε, η ανεπαρκής 
ερευνητική της ομάδα «δεν αντιλήφθηκε ποτέ ότι υπήρξε και 17ος όροφος». Είχα 
υποβάλει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που χρειάζονταν για να κλείσουν το μαγαζί 
του Μάντοφ, και δεν κατάφεραν να εντοπίσουν έναν ολόκληρο όροφο. Αντί γι’ αυτό, 
επέβαλαν τρία πρόστιμα για ασήμαντα τεχνικά χρηματιστηριακά παραπτώματα – βά-
ζοντας, πραγματικά, πολύ χαμηλά τον πήχη και για άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες.

Αλλά, δυστυχώς, όλες οι χρηματοοικονομικές ρυθμιστικές αρχές του έθνους –η 
Fed, η FDIC, η OCC και η OTS– στάθηκαν, στην καλύτερη περίπτωση, ανίκανες, και 
στη χειρότερη δέσμιες των επιχειρήσεων τη λειτουργία των οποίων υποτίθεται ότι 
ρυθμίζουν.

Όπως αργότερα θα κατέθετα ενώπιον του Κογκρέσου, «η ΕΚ βρυχάται σαν ποντίκι 
και δαγκώνει σαν ψύλλος». Εκ των υστέρων, λαμβάνοντας υπόψη πόσο πολλά έμαθα 
από τότε, και πόσο πολλά έμαθε η ομάδα μου, αυτό είναι μάλλον ανακριβές: Υπήρξα 
πολύ ευγενικός. ∆εκάδες χιλιάδες ζωές άλλαξαν για πάντα εξαιτίας της αποτυχίας 
της ΕΚ. Αναρίθμητοι άνθρωποι που είχαν στηριχτεί στην προστασία που τους έταζε 
έχασαν περισσότερα από όσα θα μπορούσαν ποτέ να ανακτήσουν. Σε ορισμένες πε-
ριπτώσεις, έχασαν τα πάντα. Και, πραγματικά, η ΕΚ δεν χρειαζόταν καν να διεξαγάγει 
εκτεταμένη έρευνα. Η ομάδα μου τους παρείχε όλα όσα χρειάζονταν. Με τα στοιχεία 
που υποβάλαμε, θα έπαιρνε στους ερευνητές λιγότερο χρόνο απ’ ό,τι χρειάστηκε για 
να υποβληθούν στον Μάντοφ οι τρεις ερωτήσεις που αποκάλυψαν και έβαλαν τέρμα 
στην απατεωνιά του. Το μέγεθος αυτής της πυραμίδας Πόντσι μπορεί να συγκριθεί 
μόνο με την εθελοτυφλία της ΕΚ να ερευνήσει τον Μάντοφ.
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…

∆εν ήταν η πρώτη μου διερεύνηση απάτης. Η πρώτη μου έρευνα, η οποία είχε μια 
πολύ πιο ικανοποιητική κατάληξη, αφορούσε ένα κλεμμένο ψάρι. Κάποτε ο μπαμπάς 
μου και δύο θείοι είχαν στην ιδιοκτησία τους μια αλυσίδα δώδεκα εστιατορίων Arthur 
Treacher’s Fish & Chips στο Μέριλαντ και στο Ντέλαγουερ. Κάποια στιγμή ανέλαβα 
βοηθός διαχειριστή, κοινώς ένδοξος λογιστής. Στη συνέχεια, ανέλαβα τη διεύθυνση 
τεσσάρων μονάδων στην κομητεία της Βαλτιμόρης. Όταν σου ανήκει μια αλυσίδα 
εστιατορίων, μαθαίνεις περισσότερα για το κλέψιμο στη λιανική απ’ ό,τι θα σε εν-
διέφερε να γνωρίζεις. Είχαμε ένα διευθυντή που χρησιμοποιούσε το εστιατόριο ως 
μπροστάντζα της μείζονος εισοδηματικής του δραστηριότητας, που περιελάμβανε την 
πώληση ναρκωτικών από το παράθυρο εξυπηρέτησης των διερχόμενων αυτοκινή-
των. Οι πελάτες τού έδιναν την παραγγελία τους και έβρισκαν κάτι διαφορετικό από 
fish and chips (κροκέτες ψαριών με πατάτες τηγανητές) στη σακούλα τους. Είχαμε 
άλλον ένα διευθυντή για τον οποίο γνωρίζαμε ότι έκλεβε από το εστιατόριο, αλλά δε 
μπορούσαμε να καταλάβουμε πώς το έκανε. Κάποια στιγμή, ο θείος μου πάρκαρε το 
αυτοκίνητό του στο πάρκινγκ του εστιατορίου International House of Pancakes και 
τον παρακολούθησε με κιάλια. Ανακάλυψε ότι όταν ο ταμίας έκανε το διάλειμμά του, 
ο εν λόγω διευθυντής κυριολεκτικά έφερνε μια άλλη ταμειακή μηχανή από το αυτο-
κίνητό του και, για την επόμενη ώρα, χτύπαγε ο ίδιος τις πωλήσεις. Είχε στήσει μια 
ωραία επιχείρηση, δυστυχώς όμως ήταν η οικογενειακή μας επιχείρηση. 

Απασχολούσαμε περιορισμένο αριθμό συγγενών και, επομένως, για να αντιμε-
τωπίσουμε τα περιστατικά απάτης, έπρεπε να βασιστούμε στην επαγγελματική ορ-
γάνωση και διαχείριση· ήδη, για την απογραφή και τη διακίνηση των εμπορευμάτων 
μας, χρησιμοποιούσαμε τους πλέον προηγμένους υπολογιστές της εποχής. Είχαμε 
συνταγές που μας επέτρεπαν να υπολογίζουμε τα πάντα στη βάση των συστατικών 
που περιελάμβανε η κάθε παραγγελία: την ποσότητα ψαριού, κοτόπουλου, γαρίδας 
και οστρακοειδών. Κάθε μερίδα ελεγχόταν από το μέγεθός της. Έμαθα λογιστική σε 
αυτά τα εστιατόρια. Αντιστοιχούσαμε διαρκώς τα καταγεγραμμένα εμπορεύματά μας 
με τις πωλήσεις μας και μπορούσαμε με τον τρόπο αυτόν να προσδιορίσουμε πού 
εμφανιζόταν έλλειμμα. Ο στόχος μας ήταν να μην έχουμε απώλειες μεγαλύτερες από 
3%. Μια κάποια σπατάλη δεν μας ενοχλούσε, όπως και μερικά απομεινάρια, και αυτό 
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επειδή στο τέλος της νύχτας, αν δεν έχεις κάνει κάποιες σπατάλες σημαίνει ότι έχεις 
σερβίρει στους πελάτες σου κρύο ψάρι και χαλασμένες γαρίδες, που κανονικά έπρεπε 
να πεταχτούν στα σκουπίδια. Πολύ μικρή σπατάλη σήμαινε ότι δεν παρείχες ποιοτικό 
προϊόν. Πολλή σπατάλη σήμαινε κλοπή.

Όταν, κάποτε, εμφανίστηκαν στην περιφέρεια που ήταν στην αρμοδιότητά μου 
απώλειες πάνω από 5%, άρχισα να ελέγχω τους αριθμούς. Οι αριθμοί μού είπαν ότι 
μια ύποπτη ψαρίλα αναδυόταν από κάποιο κατάστημά μας. Εκτιμώ τα μαθηματικά, 
γι’ αυτό και ήξερα ότι η απάντηση βρισκόταν μπροστά στα μάτια μου. Έπρεπε απλώς 
να είμαι αρκετά έξυπνος για να τη δω. Απολαμβάνω να παρακολουθώ τη χορογραφία 
των αριθμών. Μου δίνει κάποια ικανοποίηση. ∆εν ήμουν πάντα έτσι. Στην έβδομη 
και όγδοη τάξη του δημοτικού πάλευα με τα μαθηματικά και χρειαζόμουν ιδιαίτερα 
για να τα καταφέρνω με την άλγεβρα. Στο γυμνάσιο διέπρεψα στα μαθηματικά και 
το ευχαριστήθηκα. Στο κολέγιο σπούδασα οικονομικά και είχα άθλιους καθηγητές 
στους διαφορικούς λογισμούς και στην ανάλυση. Είχαν διδακτορικό αλλά δεν ήξεραν 
να διδάξουν. ∆εν τους καταλάβαινα και τρεις φορές παράτησα το μάθημα. Τελικά, 
προσέλαβα ένα φοιτητή που ετοίμαζε το διδακτορικό του στη φυσική για να μου κάνει 
φροντιστήριο, και κάποια στιγμή τα κατάφερα με τις διαφορικές εξισώσεις. Αποδεί-
χτηκε ότι ήμουν φυσικό ταλέντo στα μαθηματικά.

Ίσως, μάλιστα, κάτι περισσότερο από φυσικό ταλέντο. Είμαι ένας «quant», που 
στην αργκό ορίζει τον αναλυτή ποσοτικών δεδομένων. Βασικά, αυτό σημαίνει ότι μιλάω 
τη γλώσσα των αριθμών κι ότι οι αριθμοί μπορούν να μου διηγηθούν μια ολόκληρη 
ιστορία. Μπορώ να δω μέσα στους αριθμούς την ομορφιά, το χιούμορ και μερικές 
φορές την τραγωδία. Ο Νιλ Κέλο, στενός μου φίλος και μέλος της «ομάδας Μάντοφ», 
όπως αποκαλώ την ομάδα με την οποία εργαστήκαμε για την αποκάλυψη της απάτης, 
περιγράφει τους ποσοτικούς αναλυτές ως ανθρώπους που συλλαμβάνουν την έννοια 
των πραγμάτων υπό το πρίσμα των αριθμών. Όπως λέει, κοιτούν αριθμούς και βλέ-
πουν σχέσεις τις οποίες άλλοι άνθρωποι δεν μπορούν καν να αντιληφθούν και, την 
ίδια στιγμή, κατανοούν το νόημα των συσχετισμών αυτών με τρόπο μοναδικό.   

Πολλοί από τους φίλους μου είναι «quant». O Νιλ είναι «quant»· έχει εμμονή με 
τον ισοσκελισμό της μηνιαίας κίνησης του τραπεζικού του λογαριασμού αλλά και της 
πιστωτικής του κάρτας μέχρι την τελευταία δεκάρα. Οι «quants» είναι σπασίκλες και 
είναι περήφανοι γι’ αυτό.

Κοιτάζω αριθμούς με τον τρόπο που άλλοι άνθρωποι διαβάζουν βιβλία. Για πα-
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ράδειγμα, είναι προφανές ότι οι υπολογιστές είναι απελπιστικά γρήγοροι στον υπο-
λογισμό της αξίας των παραγώγων, αλλά ορισμένοι υπολογισμοί είναι τόσο έντονα 
μαθηματικοί που μπορούν να βραχυκυκλώσουν ακόμη και υπολογιστή. Ενίοτε προ-
κύπτουν καταστάσεις κατά τις οποίες υφίσταται ένα δεύτερο παράγωγο, που ονο-
μάζεται γάμα και είναι το ποσοστό μεταβολής μέσα στο πρώτο παράγωγο, το δέλτα. 
Μην προσπαθήσετε να κατανοήσετε τη συγκεκριμένη πράξη, εκτός αν θέλετε να δια-
πραγματευτείτε δικαιώματα προαίρεσης (options). ∆εν θα χρειαστεί ποτέ να μάθετε 
πώς γίνεται κι ούτε κανείς θα σας εξετάσει. Σίγουρα δεν χρειάζεται να την ξέρετε για 
να καταλάβετε πώς έστησε ο Μπέρνι Μάντοφ την παγκόσμια πυραμίδα που διεύθυνε 
με επιτυχία για δεκαετίες. Η απάτη του Μπέρνι ήταν λιγότερο εξεζητημένη. Σε αυτές 
τις περιπτώσεις, όμως, οι τιμές μπορούν να μεταβάλλονται κυριολεκτικά επ’ άπει-
ρον. Ένας υπολογιστής δεν μπορεί να τις προσδιορίσει αρκετά γρήγορα. Όμως εγώ 
μπορώ. H απασχόλησή μου, αρκετά χρόνια τώρα, στον χρηματοοικονομικό κλάδο, 
με βοήθησε να υπολογίζω τις τιμές αυτές πιο γρήγορα από έναν υπολογιστή. Γενικά, 
συνέβαινε μια δυο φορές το χρόνο να χρειάζεται να πετάω τον υπολογιστή και να 
κοιτάζω την τιμή μιας μετοχής ή την αγορά για να υπολογίσω τις δικές μου τιμές 
δικαιωμάτων προαίρεσης, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Σε μία απ’ αυτές τις περιπτώ-
σεις, η ικανότητά μου να κάνω τους υπολογισμούς γρήγορα και σωστά μπόρεσε να 
σώσει την επένδυσή μας ή και να μας επιτρέψει να βγάλουμε πολλά χρήματα. Για 
την ακρίβεια, ακριβώς αυτός ο συνδυασμός ικανότητας και πείρας μού επέτρεψε να 
κοιτάξω τις αποδόσεις του Μπέρνι Μάντοφ και να καταλάβω σχεδόν ακαριαία ότι οι 
ισχυρισμοί του ήταν αδύνατον να ισχύουν.

Ακριβώς η ικανότητά μου να καταλαβαίνω τους αριθμούς μού επέτρεψε να τσα-
κώσω τον κλέφτη στην οικογενειακή μας επιχείρηση. Ξεκίνησα καταγράφοντας, επί 
δύο εβδομάδες, τις βάρδιες, γεγονός που με βοήθησε να εντοπίσω αυτές κατά τις 
οποίες είχαν παρατηρηθεί οι κλοπές. Αυτό με οδήγησε στην ταυτοποίηση των υπό-
πτων. Τελικά κατέληξα σε ένα άτομο, το μοναδικό που δούλευε σε όλες τις συγκεκρι-
μένες βάρδιες. Μόλις κατάλαβα ποιος είναι ο κλέφτης, δεν βιάστηκα να τον πιάσω. 
Έβαζε φαγητό σε μια σακούλα για ψώνια και την έπαιρνε μαζί του στο αυτοκίνητο. 
Αν τον τσάκωνα να κλέβει θα έπρεπε να τον απολύσω, που σήμαινε ότι θα έπρεπε 
να του πληρώσω αποζημίωση. Το χρηματικό ποσό της κλοπής ήταν πολύ μικρό για 
να εμπλακεί η δικαιοσύνη, αλλά σημαντικό για την επιχείρησή μας. Έτσι, αντί να 
τον απολύσω, δεν είπα κουβέντα. Με τον καιρό μείωσα τις ώρες απασχόλησής του, 




