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 Οι σώφρονες διδάσκο-
νται από τα λάθη τους. Συ-
νήθως. ∆ιότι υπάρχουν 
και οι περιπτώσεις όπου ο 
µόνος τρόπος διδαχής εί-
ναι µέσω της συµφοράς 
που προκαλούν τα λάθη. 
Αν αυτή η διδαχή είναι 
σχετικά πιο εύκολη όταν 
πρόκειται για άτοµα, στην 
περίπτωση των λαών τα 
πράγµατα είναι λίγο πιο 
περίπλοκα. Η Ελλάδα, για 
παράδειγµα, έχει χρεοκο-
πήσει στη νεότερη ιστο-
ρία της ουκ ολίγες φορές. 
Η µία χρεοκοπία από την 
άλλη συνήθως απέχει πε-
ρισσότερο από µία γε-
νιά. Αυτά, λοιπόν, που δι-
δάχθηκαν οι πατεράδες 
και οι παππούδες µας δεν 
έχουν αποτελέσει διδάγ-
µατα για τους νεότερους. 
Το ερώτηµα,

 Η τελευταία εβδοµάδα έδειξε πως το 
Χρηµατιστήριο Αθηνών αρχίζει σιγά-σιγά να 
κεφαλαιοποιεί τις πολύ θετικές εξελίξεις του 
τελευταίου διαστήµατος.
Tην ίδια στιγµή οι διεθνείς οίκοι συνεχίζουν να στέλνουν 
θετικά σήµατα τόσο για την αγορά όσο και για την ελληνική 
οικονοµία. Ο Οκτώβριος, µία εβδοµάδα πριν από το τέλος 

του, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, δεν φαίνεται να 
επιβεβαιώνει τόσο τη... φήµη του ως µήνα φόβου για τις 
αγορές. Οι διεθνείς αγορές έχουν επιστρέψει στο φλερτ µε 
τα πολυετή ή τα ιστορικά υψηλά, ενώ το Χ.Α. κατάφερε τις 
προηγούµενες ηµέρες να βρεθεί πάνω από τις 900 µονάδες, 
µε τη διατήρηση αυτού του επιπέδου αλλά και την ανοδική 
τάση να αποτελούν το σηµαντικό στοίχηµα.
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