ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
Όλα ξεκίνησαν το Φεβρουάριο του 1991, στο Ρίο Ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας. Όταν έφτασε η ημέρα της επιστροφής στην Αθήνα, βάζοντας τέλος σε μια
ονειρεμένη εκδρομή, δεν ήμουν στεναχωρημένος. Αντίθετα, ένοιωθα μια άγρια
χαρά. Ο λόγος ήταν πως είχα ανακαλύψει τον σκοπό της ζωής μου: ήθελα να
ζήσω μόνιμα σε ένα εξωτικό μέρος σαν αυτό.
Επειδή μόνο πλούσιος δεν ήμουν, δύο τρόποι υπήρχαν να το καταφέρω. Ο
ένας ήταν να επιδιώξω να ενταχθώ σε κάποια πολυεθνική. Ευτυχώς ή δυστυχώς
όμως, δεν έκανε για εμένα αυτή η δουλειά. Ήμουν ατίθασο πνεύμα, ασυμβίβαστο. Δεν μπορούσα εύκολα να δεχτώ την ιεραρχία.
Ο άλλος ήταν επενδύοντας τις οικονομίες μου στο χρηματιστήριο. Δουλειά
που μου ταίριαζε. Ούτε αφεντικά, ούτε υπάλληλοι, ούτε ωράρια. Να μελετάς μετοχές και να δίνεις εντολές για αγοραπωλησίες, είναι κάτι που μπορείς να το κάνεις από οπουδήποτε.
Με τα χρόνια, άρχισα να σκέφτομαι την ιδέα της χρηματιστηριακής πρόβλεψης μέσα από μαθηματικές εξισώσεις. Δεν ήταν εύκολη η πορεία γιατί κάθε καινούργια δυσκολία νέους προβληματισμούς προς επίλυση. Αν και ήμουνα αποφασισμένος να τα καταφέρω, στην πράξη αποδείχτηκε πιο δύσκολο από όσο
αρχικά πίστευα.
Εκείνη την εποχή στην Ελλάδα, η ιδέα της Τεχνικής Ανάλυσης δεν ήταν διαδεδομένη και δεν γνώριζα κάποιον με επιτυχημένη στρατηγική να συμβουλευτώ. Το δε διαδίκτυο, ήταν σε εμβρυακή μορφή. Ως αποτέλεσμα της άγνοιας μου,
χάθηκαν χρήματα, μα ακόμα χειρότερο αποδείχθηκε ο χαμένος χρόνος. Μου
πήρε είκοσι χρόνια δύσκολου και επίπονου αγώνα, ατελείωτα ξενύχτια, άπειρες
εργατοώρες μελέτης, ώσπου σαν άλλος Οδυσσέας να φτάσω στην Ιθάκη μου.
Σήμερα, αρκετά χρόνια μετά το αρχικό μου όραμα, μπορεί να μην κατοικώ
στην Τζαμάικα, αλλά είμαι ικανοποιημένος και νοιώθω δικαιωμένος. Κατάφερα
να ξεφύγω από τους ρυθμούς των μεγαλουπόλεων και να εγκατασταθώ στην
όμορφη Κρήτη, δουλεύοντας αποκλειστικά πάνω σε αυτό που αγαπώ, ατενίζοντας καθημερινά το μαγευτικό γαλάζιο της θάλασσας και του ουρανού από το
γραφείο μου.
Ξέρω πως πολλοί έχουν δοκιμάσει να πετύχουν την ίδια επαγγελματική διαδρομή, όμως λίγοι τα καταφέρνουν. Για να επιτύχεις σε αυτόν τον χώρο θέλει
μεράκι, αφοσίωση, δουλειά και θέληση και όλα αυτά σε μεγάλες ποσότητες. Η
τύχη είναι καλοδεχούμενη, αλλά όχι απαραίτητη.
Το trading έχει ιδιαιτερότητες, όπως άλλωστε έχουν όλα τα επαγγέλματα. Δεν
είναι κάτι που μπορούν όλοι να πετύχουν. Κάποιοι στην πορεία θα συμβιβαστούν,
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θα λυγίσουν. Το χειρότερο όμως είναι να έχουν τις δυνατότητες ή να βρίσκονται
κοντά στον στόχο και να μην το γνωρίζουν. Να τα παρατήσουν στο κρίσιμο σημείο γιατί δεν βρέθηκε κάποιος να τους δώσει μια βοήθεια, μια καθοδήγηση.
Αυτός είναι ο λόγος που ποτέ δεν αρνούμαι σε οποιονδήποτε θέλει τη γνώμη ή την συμβουλή μου. Είναι πάντα χαρά μου να βοηθάω, να μεταλαμπαδεύω
τις εμπειρίες μου, ώστε αν είναι δυνατόν να αποφύγει κανείς τα προβλήματα που
είχα εγώ στο ξεκίνημα, τα οποία πλέον έχω καταγράψει.
Γι’ αυτό γράφτηκε και αυτό το βιβλίο. Ο σκοπός του είναι διττός. Αφενός αποτελεί έναν εύχρηστο και πρακτικό οδηγό για όποιον αναζητά τρόπους να αυξήσει
το εισόδημα του, επενδύοντας με ασφάλεια στις αναπτυγμένες αγορές του εξωτερικού. Αφετέρου, ενημερώνει ρεαλιστικά για τις δυσκολίες αλλά και τα ευεργετήματα που προσφέρει η πλήρης απασχόληση με το trading και τις επενδύσεις.
Τίποτα δεν θα μου δώσει μεγαλύτερη ικανοποίηση και χαρά από το να γίνει
αυτό το βιβλίο η σπίθα της δημιουργίας ενός νέου κύκλου από επιτυχημένους
traders και επενδυτές.
Θα ήταν μεγάλη παράλειψη αν δεν ευχαριστούσα ορισμένους ανθρώπους
που χωρίς αυτούς δεν θα είχα την πορεία ή το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας.
Αρχικά τον διευθυντή του capital.gr Θανάση Μαυρίδη, που μου εμπιστεύτηκε μια στήλη στο δημοφιλέστερο οικονομικό μέσο της χώρας. Από την ανταπόκριση που είχε, ήταν φανερό πως υπάρχει κοινό με δίψα για μάθηση το οποίο
αντιλαμβάνεται πως το χρηματιστήριο δεν είναι τζόγος. Πως υπάρχουν ευκαιρίες εκτός Ελλάδας και άνθρωποι πρόθυμοι να ψάξουν να τις ανακαλύψουν.
Τον εκδότη Γιάννη Σιάτρα, ο οποίος με την μεγάλη εμπειρία του στον χρηματιστηριακό χώρο αναγνώρισε αυτή την ανάγκη και με παρότρυνε να γράψω το
βιβλίο. Από την άψογη συνεργασία που είχαμε, τολμώ να πω πως κέρδισα έναν
καλό φίλο.
Τον Γιώργο Κυπαρίσση, για τον εμπνευσμένο τίτλο του βιβλίου.
Τον Δημήτρη Γονιδάκη για την προσπάθεια και την αναζήτηση που κάνουμε από κοινού καμιά εικοσαριά χρόνια. Τον γιο και άξιο συνεχιστή του Γιώργο.
Το roote.gr που αποδεικνύει πως μπορεί να παρέχει μάσκες επιβίωσης σε μια
αγορά που μοιάζει με θάλαμο αερίων.
Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω για την συμβολή του τον Ανδρέα Κόρδα, ιδρυτή της επενδυτικής κοινότητας GreekTrader.gr με τον οποίο μοιραστήκαμε από
την αρχή το ίδιο πάθος για τις επενδύσεις και αποτέλεσε πηγή έμπνευσης μέσω
ατελείωτων και εξαντλητικών συζητήσεων επάνω στο trading και την Τεχνική
Ανάλυση. Η αποφασιστικότητα του στάθηκε η αφορμή να ασχοληθώ πιο εντατικά με τις επενδύσεις τόσο ως ιδιώτης, όσο και ως επαγγελματίας και πολλές
από τις δυσκολίες δε θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν παρά μόνο με την κοινή μας προσπάθεια.
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