
ΠΟΛΙΤΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Χρηματιστηριακές κρίσεις και δημόσιος έλεγχος Προς μια Παγκόσμια Τράπεζα

Για την τελευταία κρίση στις χρηματιστηριακές αγορές πολλά λέχθηκαν από ειδικούς και πολλές 
απόψεις ακούστηκαν για τα αίτια που την προκάλεσαν και για τρόπους εξόδου από αυτή. Η ιστορία 
ωστόσο μέσα από τις δικές της αδιαμφισβήτητες σελίδες, εξηγεί και αιτιολογεί αυτού του είδους τις 
κρίσεις. Κατ' αρχήν, όσα και αν ειπωθούν για τα αίτια της κρίσης και για τους τρόπους αποφυγής 
της, αυτό που πρέπει πάντα να θυμόμαστε, είναι πως η κρίση αυτή, όπως όλες οι προηγούμενες, 
αλλά και οι μελλοντικές, είναι αναπόφευκτες, γιατί είναι σχεδιασμένες και ελεγχόμενες. Η μέθοδος 
είναι δοκιμασμένη και απλή και μια κριτική ματιά και ανάλυση στην ιστορία των περασμένων 
αιώνων φέρνει στο φως πολλές από τις πτυχές της. Για να αντιληφθούμε τα αίτια της τελευταίας 
χρηματιστηριακής κρίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, πρέπει να γνωρίζουμε την προέλευση, τη δομή 
και τη βάση της λειτουργίας της καρδιάς του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

Η Αμερικανική Επανάσταση

Όταν το 1775 ξεκινούσε η Αμερικανική Επανάσταση, μία, όχι ευρέως γνωστή, βασική αιτία της 
εξέγερσης των αποικιών, ήταν η κήρυξη ως παράνομου του χρήματος που χρησιμοποιούσαν οι 
αποικίες από το βασιλιά Γεώργιο Γ΄ της Αγγλίας. Την απόφαση αυτή θεωρούσε ως μία από τις 
κύριες αιτίες της επανάστασης και ο Μπέντζαμιν Φράνγκλιν, ένας από τους ιδρυτές - πατέρες των 
ΗΠΑ, καθώς, όπως έγραψε αργότερα, ανάγκαζε τις αποικίες να δανείζονται χρήματα με επιτόκιο 
από την τράπεζα του Στέμματος (Αγγλία) και καθιστούσε ομήρους τους κατοίκους των αποικιών 
στις αυθαίρετες επιβουλές αυτών που χειραγωγούσαν το χρήμα. Μετά όμως από την ανεξαρτησία 
τους, οι κάτοικοι των αποικιών βρέθηκαν σύντομα αντιμέτωποι με μια ομάδα ντόπιων ισχυρών 
τραπεζιτών, οι οποίοι εκμεταλλεύθηκαν και επωφελήθηκαν από την εξάπλωση των ΗΠΑ, ενώ 
παράλληλα, με την ψήφιση διαφόρων συνταγματικών αναθεωρήσεων και τεχνητών κρίσεων, 
προώθησαν τα σχέδιά τους για τη δημιουργία μίας ανεξάρτητης Κεντρικής Τράπεζας (τη Federal 
Reserve Bank, γνωστή και ως FED) και ενός συστήματος, που σταδιακά και ελεγχόμενα θα 
παρέδιδε περισσότερη εξουσία στα χέρια τους. 
Το τραπεζικό καρτέλ

Πριν δούμε αναλυτικά το σύστημα και τις κρίσεις που ακολούθησαν και για να γίνει κατανοητό 
πόσο σύντομα στην ιστορία των ΗΠΑ αυτό το τραπεζικό καρτέλ είχε δώσει στοιχεία γραφής για 
της προθέσεις του, είναι χρήσιμο να θυμηθούμε κάτι που είπε ένας άλλος ιδρυτής - πατέρας των 
ΗΠΑ, ο Τόμας Τζέφερσον. Ο Τζέφερσον λοιπόν (1743-1826) έγραψε πως "...οι τραπεζικοί 
οργανισμοί είναι περισσότερο επικίνδυνοι από παραταγμένους στρατούς... αν ποτέ ο αμερικανικός 
λαός παραχωρήσει το νομισματικό έλεγχο και την πολιτική σε ιδιωτικές τράπεζες, τότε οι τράπεζες 
και οι οργανισμοί που θα ξεφυτρώσουν θα στερήσουν από το λαό τις περιουσίες του, μέχρι που τα 
παιδιά του θα ξυπνήσουν άστεγα, στην ήπειρο που οι πατέρες τους κατέκτησαν".
Φαίνεται όμως πως η προειδοποίηση του Τόμας Τζέφερσον δεν εισακούσθηκε και το 1907 οι 
κυρίαρχες τραπεζικές οικογένειες των ΗΠΑ (J.D. Rockerfeller, J.P. Morgan, Baron Rothchild, W.P. 
Walburg) κατάφεραν να οργανώσουν την πρώτη μεγάλη χρηματιστηριακή κρίση τού 20ού αιώνα 
με σκοπό τη δημιουργία ενός καινούργιου ομοσπονδιακού τραπεζικού συστήματος. Η κρίση του 
1907, μετά τον ενορχηστρωμένο μαζικό πανικό που προκάλεσαν οι συγκεκριμένες ενέργειες του 



μεγάλου τραπεζικού καρτέλ, οδήγησε χιλιάδες μεσαίες επιχειρήσεις και τράπεζες σε κλείσιμο, 
χρεοκοπία και μαζικές εξαγορές, λόγω της αδυναμίας των τραπεζών να καλύψουν τις μαζικές 
αναλήψεις στις οποίες κατέφευγαν, τόσο πολίτες, όσο και επιχειρήσεις, για να αποπληρώσουν τα 
δάνειά τους στις τράπεζες. 

Η δημιουργία της Fed

Η κρίση αυτή προκάλεσε πολιτικές αναταραχές στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ, η οποία 
αναζητούσε μεθόδους που να αποτρέπουν την επανάληψη τέτοιων κρίσεων στο μέλλον. Έτσι, το 
1913, δύο μέρες πριν από τα Χριστούγεννα (με τους περισσότερους γερουσιαστές να βρίσκονταν 
στα σπίτια τους για τις γιορτές), ψηφίσθηκε στο Κογκρέσο ο Νόμος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας 
(the Federal Reserve Act), ο οποίος είχε συνταχθεί από τις τέσσερις μεγάλες τραπεζικές οικογένειες 
σε μια μυστική συνάντηση στο νησί Τζέκιλ, το 1910. Ο νέος Πρόεδρος των ΗΠΑ, Γούντροου 
Ουίλσον, αφού παρέλαβε μεγάλα ποσά από τις ίδιες αυτές οικογένειες για την προεκλογική του 
καμπάνια, έθεσε σε εφαρμογή το Νόμο, το 1914. Αυτός ο Νόμος, δημιούργησε ένα νεοσυσταθέντα 
ιδιωτικό οργανισμό, την Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα και ένα διεφθαρμένο τραπεζικό 
σύστημα, σύμφωνα με το οποίο η FED έχει την αποκλειστική εξουσιοδότηση να τυπώνει χρήματα 
και να τα δανείζει με τόκο στην αμερικανική κυβέρνηση. Με τον έλεγχο του ύψους των επιτοκίων 
και της προσφοράς χρήματος στις αγορές, η FED δημιούργησε έναν φαύλο κύκλο, όπου, 
κυβέρνηση και κατ' επέκταση λαός, συνεχώς δανείζονταν χρήματα για να ξεχρεώνουν τους τόκους, 
ειδικά εφόσον, όπως θα δούμε στη συνέχεια, η αξία του χρήματος εξαρτάτο σε μεγάλο βαθμό από 
την ποσότητά του που κυκλοφορούσε ανά πάσα στιγμή στην αγορά.

Ο έλεγχος στους τραπεζίτες

Το 1919 ο ίδιος ο Πρόεδρος Ουίλσον ανέφερε μετανιωμένος: "...ένα μεγάλο βιομηχανικό έθνος 
ελέγχεται τώρα από το χρηματοπιστωτικό του σύστημα...δεν είμαστε τώρα μια κυβέρνηση 
πεποιθήσεων της πλειοψηφίας, αλλά μια κυβέρνηση πεποιθήσεων μιας μικρής ομάδας ισχυρών 
αντρών".
Παρόμοιες κρίσεις όπως αυτή του 1907 επαναλήφθηκαν το 1920 και φυσικά η πιο γνωστή ήταν το 
1929. Στις δύο αυτές κρίσεις, 20.000 περίπου τράπεζες και επιχειρήσεις κατέρρευσαν, ενώ οι 
εξαγορές που ακολούθησαν οδήγησαν σε ένα ακόμη πιο συγκεντρωτικό και ισχυρό τραπεζικό 
καρτέλ. Ο γερουσιαστής Λίντμπεργκ αναφερόμενος στην κρίση του 1920, είπε ότι ήταν η πρώτη, 
επιστημονικά δημιουργημένη και με μαθηματική ακρίβεια εκτελεσμένη, κρίση. Επόμενο βήμα για 
το τραπεζικό καρτέλ στις προσπάθειές του να εξασφαλίσει ακόμα περισσότερο έλεγχο, ήταν να 
πάρει όλο τον εναπομείναντα χρυσό που εξακολουθούσε να υπάρχει στα χέρια του κοινού. Έτσι 
λοιπόν, το 1933 και με την πρόθεση να τελειώσει η μεγάλη κρίση του 1929, με εκτελεστική 
απόφαση του Προέδρου των ΗΠΑ Φράνγκλιν Ντελάνο Ρούσβελτ, ο οποίος προερχόταν από μια 
μεγάλη οικογένεια τραπεζιτών της Νέας Υόρκης, καταργήθηκε ο χρυσός κανόνας που συνέδεε την 
αξία ενός χαρτονομίσματος με την αξία του χρυσού και όλος ο χρυσός που κατείχαν οι πολίτες 
έπρεπε να παραδοθεί στα υποκαταστήματα της FED. Με την κατάργηση του χρυσού κανόνα, η 
αξία ενός χαρτονομίσματος βρισκόταν σε απόλυτη σχεδόν εξάρτηση, από την ποσότητά του που 
κυκλοφορούσε στην αγορά. Ο ιδρυτής της τραπεζικής δυναστείας Ρόθτσαϊλντ, δήμαρχος Άμσχελ 
Ρόθτσαϊλντ, είπε χαρακτηριστικά κάποτε: "Δώστε μου τον έλεγχο της προσφοράς χρήματος ενός 



έθνους και δεν με ενδιαφέρει ποιος κάνει τους νόμους του".

Υπαίτιοι πολέμου

Μια άλλη μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε από τα ίδια τραπεζικά συμφέροντα κατά τις ίδιες περίπου 
περιόδους είναι, φυσικά, ο πόλεμος. Είναι πολλά τα παραδείγματα όπου και πάλι οργανώθηκαν και 
σκηνοθετήθηκαν γεγονότα και συγκρούσεις που οδήγησαν ένα έθνος σε πόλεμο. Ο λόγος, φυσικά, 
είναι ότι δεν υπάρχει πιο κερδοφόρα "επιχείρηση" για τα τραπεζικά καρτέλ, από έναν παρατεταμένο 
πόλεμο, κατά τη διάρκεια του οποίου, όλοι δανείζονται, όλο και περισσότερα χρήματα, με τόκο. 
Αυτή η μέθοδος όμως, χρειάζεται ξεχωριστή και ιδιαίτερη ανάλυση. Σημαντικό, ωστόσο, είναι να 
επισημανθεί ότι ο πόλεμος έχει έναν ακόμη στόχο εκτός του οικονομικού ελέγχου και αυτός είναι ο 
έλεγχος των κοινωνικών ελευθεριών των πολιτών, οι οποίοι πανικόβλητοι και οικειοθελώς, κατά τη 
διάρκειά του, παραδίδουν τις τύχες τους στο κράτος-προστάτη.
Μπορούμε λοιπόν να καταλήξουμε στο αβίαστο συμπέρασμα ότι ο κύριος στόχος των 
προκατασκευασμένων κρίσεων δεν είναι άλλος από τη δημιουργία (για να "σωθεί" η διεθνής 
οικονομία) ενός παγκόσμιου κέντρου πολιτικής και οικονομικής εξουσίας, μιας παγκόσμιας 
κυβέρνησης. Ήδη, το πρώτο εγχείρημα για να "προστατευθεί" η ανθρωπότητα από τη διεθνή 
τρομοκρατία μετά την 11η Σεπτεμβρίου έχει αποφέρει καρπούς.
Εν κατακλείδι, πρέπει να αναρωτηθούμε τι απομένει σε έναν πολίτη, όταν οι οικονομικές και 
πολιτικές του ελευθερίες καταπατούνται από διάφορα κέντρα αποφάσεων, που χειραγωγούν ακόμα 
και τις πεποιθήσεις του, αποκρύβοντας την αλήθεια.
Τώρα ανοίξτε τις εφημερίδες, τις τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνά σας και ακούστε τις εξελίξεις στην 
ομίχλη της καινούργιας χρηματιστηριακής κρίσης, θυμηθείτε τα τελευταία χρόνια μετά τις 11/9 
και... έτσι για αλλαγή... σκεφθείτε για τον εαυτό σας. 
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