
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΥΤΟΠΙΑ Α.Ε.

Ήταν απόβραδο της 7ης Οκτωβρίου του 1893· στο  Λονδίνο, 
σ’ ένα θέα τρο του Γουέστ Εντ, μια  ολοκαίνουργια οπε-
ρέτα έκανε την πρεμιέρα της ― και δεν έπεφτε  καρφίτσα. 
Ο Γουίλιαμ Γκίλμπερτ και ο Άρθουρ Σάλιβαν ήταν οι 
γίγαν τες του λαϊκού ψυχαγωγικού θεάματος στη βικτω-
ριανή Αγγλία. Από το Μπράιτον μέχρι τη Βομβάη, ερασι-
τεχνικοί θίασοι ανέβαζαν παραστάσεις έργων τους, όπως 
τους Πειρατές από το Πεντζάνς και τους Γονδολιέρηδες. 
Ο Ρίτσαρντ Ντ’ Όυλυ Καρτ1 είχε χτίσει στο Σάβοϋ ένα 
θέατρο στο οποίο θα παίζονταν αποκλειστικά και μό-
νον δικά τους έργα. Ιδανικό καρύκευμα στην προσμονή 
του κοινού ήταν το γεγονός ότι λίγα χρόνια νωρίτερα 
οι δύο δημιουργοί είχαν έρθει σε σύγκρουση: ο Σάλι-
βαν, ο συνθέτης της παρέας, είχε θέσει φιλόδοξους στό-
χους, που υπερέβαιναν κατά πολύ το επίπεδο της απλής 
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και  ανάλαφρης οπερέτας. Όλα έδειχναν πως η μακρά 
 συνεργασία τους είχε φτάσει στο τέλος της. Τώρα όμως 
επέστρεφαν δριμύτεροι.

Το νέο τους έργο, με τίτλο Ουτοπία Α.Ε. ή Τα Άνθη 
της Προόδου, καταπιανόταν μ’ ένα θέμα που δύσκολα θα 
μπορούσε κανείς να το θεωρήσει γαργαλιστικό: τις μετο
χικές εταιρείες με περιορισμένη ευθύνη των μετόχων, γνω-
στότερες και ως «ανώνυμες εταιρείες». Η οπερέτα που 
πρωτοπαρουσιάστηκε εκείνη τη βραδιά σατίριζε τις εται-
ρείες που, επελαύνοντας ακάθεκτες, σάρωναν τα  πάντα 
στο πέρασμά τους, ενώ συγχρόνως φούσκωναν τις τσέ-
πες των επενδυτών. Ο κύριος Χρυσοθάφτης, εκπρόσωπος 
μιας αγγλικής εταιρείας, καταφθάνει στην εξωτική Νήσο 
της Ουτοπίας, που βρίσκεται στη Νότια Θάλασσα. Στόχος 
του είναι να μετατρέψει τους κατοίκους της σε εταιρείες. 
Ακόμη και τα βρέφη προορίζονται να εισαχθούν στο χρη-
ματιστήριο. Σ’ ένα σημείο της τελευταίας πράξης του έρ-
γου, ο Βασιλιάς της Ουτοπίας ζητάει να μάθει: 

Αν καλώς σας αντελήφθην, την Μεγάλην Βρετανίαν 
κυβερνά το πρότυπον της ανωνύμου εταιρείας; 

Για να λάβει την ακόλουθη απάντηση από τον κύριο 
Χρυσοθάφτη: 

Δεν κατορθώσαμεν ακόμη να φθάσομεν εκεί, 
αλλά ταχέως πλησιάζομεν, η ημέρα δεν αργεί.
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Σχεδόν αμέσως μετά, οι Ουτοπιανοί ενώνουν τις φωνές 
τους για να τραγουδήσουν ένα από τα πιο αλλοπρόσαλλα 
ρεφραίν που γράφτηκαν ποτέ: 

Εμπρός, όλοι δοξάστε αυτό, γεγονός εκπληκτικό! 
Άπαντες δοξάστε μιαν επινόηση λαμπρή!
Τον νόμο για την Εταιρεία την πολυμετοχική,
τον νόμο τον χαρμόσυνο του εξηνταδυό! 
 

Παρά τα σατιρικά της βέλη, η Ουτοπία Α.Ε. απέπνεε μια 
αίσθηση θριάμβου. Η συγ κεκριμένη οπερέτα αποτελούσε 
έναν ύμνο σε άλλη μία βικτωριανή επινόηση που μετέβαλε 
δραματικά την όψη του πλανήτη. Οι νέες εταιρείες, με τα 
λουριά τους λυμένα χάρη στον «νόμο του εξηνταδυό», 
και σε όσους τον αντέγραψαν σε άλλες χώρες, άρχισαν να 
καλπάζουν σ’ αυτή την πρώτη μεγάλη εποχή της παγκο-
σμιοποίησης. Λειτούργησαν ως δέλεαρ ώστε εκατομ μύρια 
άνθρωποι να εγκατα λείψουν τη γη τους. Μετέβαλαν άρ-
δην το πώς έτρωγαν, πώς εργάζονταν και πώς διασκέδα-
ζαν οι κοινωνίες. Έχτισαν τα πρώτα πολυώροφα κτήρια 
γραφείων που έξυσαν τον ουρανό του Μανχάταν, αλλά 
και λεηλάτησαν τον πλούτο του Βελγικού Κονγκό. Έδω-
σαν μάχες με τα εργα τικά συνδικάτα και υπήρξαν μια 
διαρκής πρόκληση για τους πολιτικούς. Ο Ράδερφορντ 
Χέις, 19ος Πρόεδρος των ΗΠΑ, είχε κρούσει τον κώδωνα 
του κινδύνου: «Αυτή η κυβέρνηση δεν πηγάζει πλέον 
από τον λαό, δεν  εκπροσωπεί τον λαό, δεν υπηρετεί το 
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 συμφέρον του λαού· αυτή η κυβέρνηση πηγάζει από τις 
εταιρείες, εκπροσωπεί τις εταιρείες, υπηρετεί το συμφέ-
ρον των εταιρειών». Έναν χρόνο πριν σηκωθεί η αυλαία 
για την Ουτοπία Α.Ε., το Ανώτατο Δικαστήριο του Οχάιο 
είχε αποφανθεί πως η Standard Oil του Τζων Ροκφέλερ 
λειτουργούσε ως μονοπώλιο. Ακόμη και στη Μεγάλη Βρε-
τανία, όπου δεν υπήρχε τίποτα που να συγκρίνεται με την 
πετρελαϊκή αυτοκρατορία του Ροκφέλερ, πολλοί από τους 
μεγαλοαστούς που χασκογέλαγαν συνένοχα, καθισμέ-
νοι αναπαυτικά στα θεω ρεία του θεάτρου του Ντ’ Όυλυ 
Καρτ, όφειλαν τις τεράστιες περιουσίες τους σ’ αυτό τον 
νέο μηχανισμό· στη δε ξέχειλη από κόσμο πλατεία του 
θεά τρου θα βρισκόταν σαρδελοποιη μένος τουλάχιστον 
ένας ξεπεσμένος αριστοκράτης που είχε σπαταλήσει την 
κληρονομιά του τζογάροντας στις μετοχές των αμερικανι-
κών σιδηροδρόμων.

Στις μέρες μας, η επιρροή αυτού του ταραχοποιού 
οργανισμού είναι ακόμη πιο διάχυτη. Σύμφωνα με την 
πρόβλεψη του Χέγκελ, θεμέλιο της νεότερης κοινωνίας θα 
ήταν το κράτος· για τον Μαρξ, η κολλεκτίβα· για τον Λένιν 
και τον Χίτλερ, το πολιτικό κόμμα. Στους προνεω τερικούς 
χρόνους, ολόκληρη ακολουθία από αγίους και σοφούς 
είχαν ισχυριστεί το ίδιο για την ενοριακή εκκλησία, το 
φεου δαλικό τιμάριο, τη μοναρχία. Ο μεγαλόστομος ισχυ-
ρισμός του μικρού αυτού βιβλίου είναι πως τελικά όλοι 
τους έσφαλαν. Ο σημαντικότερος θεσμός στον κόσμο είναι 
η εταιρεία: σ’ αυτόν βασίστηκε η ευημερία της  Δύσης, 
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 αυτός συνιστά την πιο αξιόπιστη ελπίδα για το μέλλον 
της λοιπής υφηλίου. Πράγματι, για τους περισσότερους 
από μας, μοναδικός πραγματικός ανταγωνιστής της εται-
ρείας όσον αφορά το πού αφιερώνουμε τον χρόνο και την 
ενέργειά μας είναι ένας θεσμός που τον παίρνουμε ως 
δεδομένο: η οικογένεια. (Την ίδια στιγμή, χάρη σε μια 
έξοχη μεταστροφή της τύχης, η πλέον περίβλεπτη οικογέ-
νεια του πλανήτη, η βρετανική βασιλική οικογένεια, από 
τα καπρίτσια και την εύνοια της οποίας εξαρτώνταν πολ-
λές από τις πρώτες αγγλικές ανώνυμες εταιρείες, αυτο
αποκαλείται πλέον «η φίρμα»).

Αυτό δεν σημαίνει ότι ο ρόλος που έπαιξε η εταιρεία 
έχει εκτιμηθεί δεόντως, με πρώτους απ’ όλους τους θερά-
ποντες της πολιτικής ιστορίας. Στις πρόσφατες βιογρα-
φίες του Γουίλιαμ Γκλάντστοουν,2 που υπήρξε ένας από 
τους μεγαλύτερους υποστηρικτές αλλά και ο πνευματι-
κός πατέρας της σύγχρονης εταιρείας, δεν αφιερώνεται 
σχεδόν ούτε γραμμή στις νομοθετικές πράξεις περί των 
ανωνύμων εταιρειών που ψηφίστηκαν απ’ το βρετανικό 
κοινοβούλιο στα μέσα του 19ου αιώνα. Την ίδια στιγμή, ο 
Ρόμπερτ Λόου μνημονεύεται κυρίως για τις εκπαιδευτικές 
του μεταρρυθμίσεις και για τη στριφνή εχθρότητα με την 
οποία αντιτάχθηκε στην καθολική διεύρυνση του δικαιώ
ματος του εκλέγειν. Ο σχετικός τόμος της New Oxford 
History of England, ο οποίος καλύπτει την περίοδο 1846
1886, δεν παραχωρεί στις 720 σελίδες του ούτε μία αράδα 
στην επινόηση του θεσμού της εταιρείας.3
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Στην πραγματικότητα, η ιστορία της εταιρείας προσφέ-
ρεται για ένα συναρπαστικό αφήγημα. Ένας τύπος οργα-
νισμού, ο οποίος πολύ συχνά ξεκινούσε ως ένα κρατικά 
επιχορηγούμενο ευαγές ίδρυμα, εξαπλώθηκε προς όλες 
τις κατευθύνσεις, αναδιαμορφώνοντας τη γεωγραφία, τον 
τρόπο διεξαγωγής του πολέμου, τις τέχνες, την επιστήμη 
και, ατυχώς, τη γλώσσα. Οι εταιρείες αποδείχτηκαν πανί-
σχυρες όχι απλώς επειδή βελτίωσαν την παραγωγικότητα, 
αλλά και επειδή διαθέτουν τα περισσότερα από τα νομικά 
δικαιώματα ενός ανθρώπου, δίχως όμως τους συνοδούς βιο
λογικούς περιορισμούς: δεν είναι καταδικασμένες να πεθά-
νουν λόγω γήρατος και μπορούν να αναπαράγονται σχεδόν 
κατά βούληση. Αυτό το προνόμιο της αθανασίας, αλλά και 
η προστασία που το τεχνητό αυτό δημιούργημα έχει προσ
φέρει στο διάβα των αιώνων σε πάμπολλους απατεώνες, 
προκάλεσαν την μήνιν της υπόλοιπης κοινωνίας ― ιδιαί-
τερα των κρατών. Αυτή είναι και η αιτία που εμφανίστηκαν 
τόσα πολλά εχθρικά νομοθετήματα, που στόχο είχαν να 
περιορίσουν τούτη την προνομιακή μεταχείριση: από τα θε-
σπίσματα της «Νεκράς Χειρός», που εξέδωσε ο Εδουάρδος 
Α΄ το 1279 και το 1290 για να αναχαιτίσει την εκροή περι-
ουσιακών στοιχείων από τις βασιλικές φεου δαλικές κτήσεις 
στη «νεκρά χείρα» εταιρικής φύσεως σχημάτων (κυρίως 
μοναστηριών), μέχρι τον νόμο των Σαρμ πάνηΌξλεϋ του 
2002, μέσω του οποίου το αμερικανικό Κογκρέσο επιχεί-
ρησε να καταστήσει τα διευθυντικά στελέχη υπόλογα για 
τα αμαρτήματα των εταιρειών «τους». 
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Δύο τρόποι υπάρχουν για να ορίσουμε την εταιρεία. Ο 
πρώτος είναι απλώς να πούμε ότι πρόκειται για έναν ορ-
γανισμό που ασχολείται με το επιχειρείν: όπως θα δούμε, 
αυτός ο πλατύς ορισμός περικλείει σχεδόν τα πάντα, από 
τις εμπορικές συμπράξεις στα ασσυριακά βασίλεια μέχρι 
τις σύγχρονες επιθετικές εξαγορές επιχειρήσεων μέσω δα-
νειακής μόχλευσης. Ο δεύτερος είναι πιο συγκεκριμένος: 
η μετοχική εταιρεία με περιορισμένη ευθύνη των μετόχων, 
ή απλώς η «ανώνυμη εταιρεία», αποτελεί μια αυτοτελή 
νομική οντότητα (η αυτοτέλειά της εκτείνεται σε τέτοιο 
βαθμό, ώστε οι μέτοχοί της έχουν δικαίωμα να υποβάλουν 
αγωγή εναντίον της) στην οποία ο νόμος αναγνωρίζει ορι-
σμένα συλλογικά δικαιώματα και αντίστοιχες υποχρεώ-
σεις. Αυτός ήταν ο θεσμός στον οποίο έδωσε σάρκα και 
οστά το «εκπληκτικό γεγονός» των Ουτοπιανών, ο Νόμος 
περί ανωνύμων εταιρειών του 1862. Ο θεσμός αυτός συνε-
χίζει να εξαπλώνεται σε ολόκληρο τον κόσμο, κατακτώντας 
ακόμα και ορκισμένους αρνητές του, όπως το Κομμουνι-
στικό Κόμμα της Κίνας ή τους εταίρους της Goldman Sachs.

Μολονότι το βιβλίο αυτό επικεντρώνεται πρωτίστως 
στη μελέτη της ανώνυμης εταιρείας, επιχειρεί να καλύψει 
ένα πολύ ευρύτερο πεδίο. Πιστεύουμε πως δεν χρειάζεται 
να απολογηθούμε γι’ αυτή την επιλογή μας. Από τις απαρ-
χές του οικονομικού βίου, οι άνθρωποι που ασχολούν ται με 
το εμπόριο και τις επιχειρήσεις ψάχνουν να βρουν τρόπους 
για να μοιραστούν τα οφέλη και τους κινδύνους που εμπε-
ριέχουν οι δραστηριότητές τους. Μία από τις  θεμελιώδεις 
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αρχές του μεσαιωνικού δικαίου ήταν ότι τα «εταιρικής 
φύσεως σχήματα» ―πόλεις, πανεπιστήμια, συν τεχνίες― 
είχαν τη δική τους ζωή, ανεξάρτητη από εκείνη των με-
λών τους. Κατά τον 16ο και τον 17ο αιώνα, οι ευρωπαίοι 
μονάρ χες συνέστησαν «προνομιούχες εταιρείες» με σκοπό 
να προωθήσουν τα σχέδιά τους για ιμπεριαλιστική επέ-
κταση. Μία απ’ αυτές, η Εταιρεία των Ανατολικών Ινδιών, 
καθυπέταξε την Ινδία, την οποία και εξου σίαζε έχοντας 
στη διά θεσή της έναν ιδιωτικό στρατό από 260.000 αυτό-
χθονες Ινδούς (στρατό διπλάσιο σε μέγεθος απ’ τον αντί-
στοιχο βρετανικό). Μια άλλη, η Εταιρεία της Βιργινίας, 
βοήθησε να εισαχθεί στις αποικίες της Βόρειας Αμερικής η 
επαναστατική έννοια της δημοκρατίας, γεγονός που εξόρ-
γισε τον Ιάκωβο Α΄, ο οποίος την αποκάλεσε «πραγματικό 
σπουδαστήριο για ένα στασιαστικό κοινοβούλιο».4 Και 
μία ακόμη, η Εταιρεία του Μισισιπή, την οποία ίδρυσε ο 
Τζων Λω, καταβαράθρωσε την οικονομία της Γαλλίας, του 
πλουσιότερου ευρωπαϊκού κράτους τον 18ο αιώνα. 

Παρ’ όλα αυτά, ο Γκίλμπερτ είχε δίκιο να πιστεύει 
ότι στη Βρετανία του 19ου αιώνα είχε λάβει χώρα μια 
θεμελιώδης αλλαγή. Η μεγαλύτερη οικονομική δύναμη 
της εποχής εκείνης κατάφερε να συνδυάσει τις τρεις βα-
σικές αρχές που διέπουν τη σύγχρονη εταιρεία: πρώτον, 
ότι μπορεί να είναι ένα «τεχνητό, πλασματικό πρόσωπο», 
που έχει τις ίδιες δυνατότητες να επιδίδεται σε επιχει-
ρηματική δράση με ένα φυσικό πρόσωπο· δεύτερον, ότι 
μπορεί να εκδώσει μετοχές ελεύθερα μεταβιβάσιμες σε 
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οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο επενδυτή· και, τρίτον, ότι 
αυτοί οι επενδυτές θα έχουν περιορισμένη ευθύνη (ώστε 
να μην κινδυνεύουν να χάσουν παρά μόνο το χρηματικό 
ποσό που είχαν επενδύσει στην εκάστοτε εταιρεία). Εξί-
σου σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι Βικτωριανοί μετέ-
βαλαν το αντικείμενο των εταιρειών. Δεν ήταν πλέον απα-
ραίτητο να κυρωθεί η σύστασή τους με νομοθετική πράξη 
του κοινοβουλίου ή να περιοριστούν οι δραστηριότητές 
τους σε έναν και μόνο αξιέπαινο σκοπό (όπως το να κατα-
σκευαστεί μια σιδηροδρομική γραμμή που να ενώνει δύο 
πόλεις)· ήταν πλέον εφικτό να συσταθούν εταιρείες γενι-
κού σκοπού, εν ριπή οφθαλμού. Το μόνο που χρειαζόταν 
ήταν εφτά άρρενες («Ει δυνατόν, άπαντες Λόρδοι ευπα-
τρίδαι άμα τε και Βαρονέτοι», όπως νουθετεί ο Χρυσοθά-
φτης τους Ουτοπιανούς με περιπαικτική κακοβουλία) να 
υπογράψουν μνημόνιο συνεργασίας, ώστε η εταιρεία να 
προχωρήσει σε δημόσια εγγραφή, και να χρησιμοποιείται 
η έκφραση «περιορισμένης ευθύνης», ως προειδοποίηση 
για τους επενδυτές, ότι δεν θα μπορούν να προσφύγουν 
δικαστικά κατά των μετόχων. 

Ο Νόμος περί ανωνύμων εταιρειών, τον οποίο μιμήθη-
καν ταχύτατα πολλές άλλες χώρες, εξώθησε τους επιχει-
ρηματίες σε ένα μανιώδες κυνηγητό ρευστού, προσφέρον
τας στους επενδυτές το εχέγγυο ότι δεν θα απολέσουν 
παρά μόνο το κεφάλαιο που είχαν τοποθετήσει στην εκά-
στοτε εταιρεία. Επιπλέον, εμφύσησαν ζωή σε έναν οργα-
νισμό ο οποίος, όπως φάνηκε πολύ σύντομα, μπορούσε 
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να  διαθέτει  αυτόνομη ύπαρξη και να υφίσταται συνεχείς 
μεταλλάξεις, παίρνοντας πότε τη μία μορφή και πότε την 
άλλη, την ίδια στιγμή που τα κράτη αποδεικνύονταν ανί-
κανα να τον χαλιναγωγήσουν. Στις μέρες μας, κανείς δεν 
θεωρεί περί εργο ότι, έναν αιώνα μετά την ίδρυσή της, η 
Minnesota Mining and Manufacturing Company [Εξορυ-
κτική και Μετα ποιητική Εταιρεία της Μινεσότα (3M)] 
φτιάχνει αυτο κόλλητα χαρτάκια Postit, ή ότι η Nokia, η 
μεγαλύτερη κατα σκευάστρια συσκευών κινητής τηλεφω-
νίας στον κόσμο, είναι μια παλιά χαρτοβιομηχανία.

Επιπλέον, οι Βικτωριανοί διατύπωσαν τα πλέον εύ-
στοχα επιχειρήματα στην αντιπαράθεση που ακόμη μαίνε-
ται γύρω από τις εταιρείες. Στην παρούσα συγκυρία θεω-
ρείται σχεδόν αυταπόδεικτη αλήθεια ότι οι αιτίες για την 
άνοδο του καπιταλισμού και των εταιρειών είναι αξεδιά-
λυτες. Όμως πολλοί από τους πρώτους επικριτές των ανω-
νύμων εταιρειών και του κρατικού «επιδόματος» της περι-
ορισμένης ευθύνης ήταν φιλελεύθεροι οικονομολόγοι, αρχής 
γενομένης από τον Άνταμ Σμιθ, που τις είχε λοιδωρήσει ως 
έναν απαρχαιωμένο και ολότελα αναποτελεσματικό θεσμό. 
Ένας εξέχων βικτωριανός διανοούμενος, ο Α. Β. Ντάισυ, 
φοβόταν ότι η εταιρεία θα γινόταν ο προάγγελος μιας νέας 
εποχής θριάμβου του κολλεκτιβισμού: «Το ένα επιτήδευμα 
μετά το άλλο» θα περάσει «από τους ιδιώτες στα χέρια 
εταιρικών σχημάτων δημιουργημένων από το κράτος».5 (Ο 
Καρλ Μαρξ καλωσόρισε την έλευση των εταιρειών με μισή 
καρδιά, εν πολλοίς για τους ίδιους λόγους).


