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Ένα φάντασµα πλανιέται πάνω από τα Χρηµατιστήρια των αναπτυγµένων 
χωρών. Είναι το φάντασµα µιας νέας, αδυσώπητης ταξικής πάλης µεταξύ 
εχόντων και µη εχόντων. Όπως συµβαίνει σε όλα τα ταξικά συστύµατα, οι 
έχοντες καταφέρνουν και εκµεταλλεύονται συστηµατικά τους µη έχοντες, 
συσσωρεύοντας δισεκατοµµύρια. Ασταµάτητα.  
 
Το ενδιαφέρον σε αυτή την ιστορία αφορά την µορφή του προτερήµατος που 
έχουν οι έχοντες απέναντι στους µη έχοντες, το οποίο τους δίνει την δυνατότητα 
να τους εκµεταλλεύονται. Τι είναι αυτό που «έχουν» ώστε να είναι έχοντες, σε 
αντιδιαστολή µε τους µη έχοντες που δεν το «έχουν», και καταλήγουν να 
γίνονται θύµατα εκµετάλλευσης από τους έχοντες; Η συγκλονιστική απάντηση 
είναι: «πρόσβαση στα νανο-δευτερόλεπτα».   
 
Ας εξηγηθώ. Στα χρηµατιστήρια, η ταχύτητα πληροφόρησης πάντα ήταν χρήµα. 
Αν συµβεί κάτι που θα αυξήσει την τιµή µιας µετοχής, και εσύ το µάθεις πρώτος, 
τότε αγοράζοντας τέτοιες µετοχές πρώτος θα κερδίσεις σίγουρο χρήµα. Κάποτε 
πιστεύαµε ότι ο υπολογιστής θα εκδηµοκράτιζε τις αγορές χρήµατος. Ότι, στην 
εποχή των υπολογιστών, τέτοιες επικερδείς πληροφορίες θα ήταν άµεσα 
προσβάσιµες σε όλους και ακριβώς την ίδια στιγµή. Κι όµως! Οι υπολογιστές 
έχουν γίνει τόσο εν δυνάµει γρήγοροι (για όσους έχουν τα χρήµατα να 
αγοράσουν τους γρηγορότερους) που δηµιούργησαν ένα νέο ταξικό σύστηµα.  
 
Ένα καλής ποιότητας καλώδιο µεταφέρει µηνύµατα πολλά χιλιοστά του 
δευτερολέπτου γρηγορότερα από ένα συµβατικό καλώδιο. Μέσα σε αυτά τα 
χιλιοστά του δευτερολέπτου ο άνθρωπος-χρηµατιστής δεν προλαβαίνει να 
αντιδράσει αγοράζοντας µετοχές ώστε να επωφεληθεί από το χρονικό 
πλεονέκτηµά του. Μπορεί όµως να προγραµµατίσει τον υπολογιστή του να 
αγοράζει αυτόµατα µετοχές µε το που λαµβάνει πληροφορίες χιλιοστά του 
δευτερολέπτου πριν τους ανταγωνιστές του. Ένα τέτοιο χρονικό πλεονέκτηµα 
εγγυάται δισεκατοµµύρια σε αυτόν που το έχει – χωρίς ρίσκο, χωρίς δουλειά, 
χωρίς κόπο κι αγωνία.  
 
Λογικό ήταν, συνεπώς, να έχουν επενδυθεί δισεκατοµµύρια, από 
χρηµατιστηριακές εταιρείες (α) σε υπερ-σύγχρονα καλώδια, (β) στην ενοικίαση 
χώρων δίπλα στους υπολογιστές του Χρηµατιστήριου της Νέας Υόρκης (ώστε να 
ελαχιστοποιείται η απόσταση που το µήνυµα θα ταξιδέψει έως ότου φτάσει στον 
δικό τους υπολογιστή-ντήλερ), και (γ) σε µηχανικούς λογισµικού που γράφουν τα 
προγράµµατα τα οποία σε νανο-δευτερόλεπτα αντιδρούν στις πληροφορίες µε 
αστραπιαίες αγορές ή πωλήσεις µετοχών.  
 



Έστω ότι το Χρηµατιστήριο της Ν. Υόρκης δίνει τιµή µετοχής για την εταιρεία Χ 
µεταξύ 90 και 90,01. Έστω ακόµα ότι µεγαλο-µέτοχος της Χ εισέρχεται στην 
αγορά του Χρηµατιστηρίου της Ν. Υόρκης και πουλά µεγάλο όγκο αυτών των 
µετοχών, ρίχνοντας την τιµή στην γκάµα 89,98 µε 89,99. Άµεσα, ένας 
υπολογιστής χρηµατιστηριακής εταιρείας που βρίσκεται δίπλα στους 
υπολογιστές του  Χρηµατιστηρίου της Ν. Υόρκης, µε τους οποίους είναι 
συνδεδεµένος µε υψηλής ποιότητας (και πανάκριβο) καλώδιο, αγοράζει στα 
89,99 στην Ν. Υόρκη και πουλά στα χρηµατιστήρια του Σικάγο, των Παρισίων 
και του Λονδίνου στα 90 – πριν µειωθει κι εκεί η τιµή. Το κέρδος της εταιρείας 
αυτής είναι µικρό, µόλις ένα λεπτό για κάθε µετοχή της Χ που αγόρασε. Όµως, κι 
αυτό έχει σηµασία, ο υπολογιστής αυτός κάνει αυτή την «δουλειά» νύχτα-µέρα, 
συνεχώς, µαζεύοντας δισεκατοµµύρια χωρίς, επαναλαµβάνω, κανένα ρίσκο. 
 
Να γιατί σας λέω ότι τα προηγµένα χρηµατιστήρια έχουν µεταµορφωθεί σε 
ταξικά συστήµατα εχόντων-εκµεταλλευτών και µη εχόντων-εκµεταλλευόµενων. 
Οι έχοντες αγοράζουν πλεονέκτηµα νανο-δευτερολέπτων. Οι µη έχοντες δεν 
γνωρίζουν καν την αξία των νανο-δευτερολέπτων. Και δεν είναι µόνο θέµα 
διαφορετικών ταχυτήτων που οδηγούν στην δυνατότητα των εχόντων να 
επωφελούνται πριν τους µη έχοντες. Τα πράγµατα είναι πολύ χειρότερα! Για να 
το πω απλά, οι έχοντες έχουν την δυνατότητα να εκµεταλλεύονται τους µη 
έχοντες µε τρόπο που παραβιάζει το πνεύµα της ελεύθερης αγοράς. Από µία 
άποψη, οι έχοντες βλέπουν µπροστά στα µάτια τους τι συµβαίνει στην αγορά ενώ 
οι µη έχοντες βλέπουν µόνο τα φαντάσµατα που τους αφήνουν οι έχοντες να 
δουν. Ας εξηγηθώ και πάλι. 
 
Όταν πας σε ένα µαγαζί, ή όταν αγοράζει ένα βιβλίο από την Amazon στον 
υπολογιστή σου, βλέπες την τιµή µπροστά στα µάτια σου και αποφασίζεις αν θα 
αγοράσεις ή όχι. Στα Χρηµατιστήρια αυτό πλέον δεν ισχύει. Παρατήρησε τι 
συµβαίνει: Έστω ότι είσαι στην Πάτρα και ενδιαφέρεσαι να αγοράσεις, µέσω του 
υπολογιστή σου, µετοχές της  εταιρείας Χ (γερµανικής, ελληνικής κλπ).  Στην 
οθόνη σου βλέπεις πως η τιµή της µετοχής αυτής είναι 90 έκαστη. Αποφασίζεις 
να αγοράσεις 1000 µετοχές σε αυτή την τιµή. Με το που πατάς µε το ποντίκι του 
υπολογιστή σου το κουµπί «ΑΓΟΡΑ» συµβαίνει, σε νανο-δευτερόλεπτα, το εξής:  
 
Υπολογιστής κάποιας χρηµατιστηριακής εταιρείας Υ, που µπορεί να βρίσκεται 
στην Καλιφόρνια, «οσµίζεται» σε νανο-δευτερόλεπτα ότι έδωσες αυτή την 
εντολή αγοράς, η οποία από τον υπολογιστή σου (και µε την αργή σύνδεση που 
έχεις) µπορεί να πάρει ένα δευτερόλεπτο να ολοκληρωθεί. Η Υ αγοράζει 1000 
µετοχές, προς 90 την µία, ένα εκατοµµυριοστό του δευτερολέπτου πριν 
ολοκληρωθεί η συναλλαγή σου αυξάνοντας λίγο την τιµή της µετοχής της Χ 
(έστω) στα 90,01. Έτσι, όταν η δική σου εντολή για αγορά των 1000 µετοχών 
φτάσει «καταϊδρωµένη» στον «προορισµό» της, η τιµή έχει ήδη ανέβει στα 
90,01. Τότε, ο υπολογιστής της Υ προσφέρει στον δικό σου υπολογιστή τις 1000 
αυτές µετοχές προς 90,0099999. Ο δικός σου υπολογιστής δέχεται αυτή την 
προσφορά, από την στιγµή που η πρσοφερόµενη τιµή αλλού είναι 90,01, και η Υ 
έχει κερδίσει 0,009999 επί 1000 µετοχές.  
 



Δεδοµένου ότι όλη µέρα κιόλη νύχτα ο υπολογιστής της Υ αυτό κάνει, µε 
εκατοµµύρια συναλλαγών µη εχόντων πρόσβαση στα νανο-δευτερόλεπτα (όπως 
εσύ), οι έχοντες πλουτίζουν συστηµατικά εις βάρος των µη εχόντων. Επί πλέον, ο 
τεράστιος όγκος συναλλαγών χωρίς καµία ανθρώπινη επίβλεψη, εισάγει στα 
χρηµατιστήρια τον σπόρο της αστάθειας. Στις 6 Μαΐου του 2010, όταν το 
ελληνικό δράµα κορυφωνόταν µε το πρώτο Μνηµόνιο, στο Χρηµατιστήριο της Ν. 
Υόρκης για δεκαπέντε λεπτά της ώρας είχαµε ένα τεράστιο Κραχ. Τι είχε γίνει; 
Κάποιοι υπερ-ταχείς υπολογιστές, σαν αυτόν του πιο πάνω παραδείγµατος, 
µπήκαν σε µια σκοτοδίνη αυτόµατων εντολών πώλησης που έρριξε τις µετοχές 
κερδοφόρων εταιρειών στο µηδέν και έστειλε στα ουράνια µετοχές σαθρών 
επιχειρήσεων. Μέχρι να εξισορροπιστεί το σύστηµα, εντός δεκαπεντάλεπτου 
(στην διάρκεια του οποίου οι αρχές απαγόρευσαν τις αυτόµατες συναλλαγές) 
χάθηκε το 1 τρισεκατοµµύριο δολάρια και, βέβαια, πολλοί άνθρωποι 
καταστράφηκαν.  
 
Κάποτε µου είχε πει συνάδελφος, κι είχα γελάσει πολύ, ότι «το σφάλειν εστί 
ανθρώπινο αλλά για να τα κάνει πραγµατικά µαντάρα ο άνθρωπος χρειάζεται 
υπολογιστή». Παραφράζοντάς τον καταλήγω στο ότι «είναι που είναι βάρβαρος 
ο καπιταλισµός, αν τον εξοπλίσουµε και µε υπερ-ταχείς υπολογιστές 
µετατρέπεται σε απάνθρωπη, µεταµοντέρνα Ρωµαϊκή αρέννα.» 
 
 
 


