
Δημιουργία  χρήματος και η  μυστική ιστορία των πιστωτικών καρτών.

Σε  προηγούμενα  άρθρα,   προσπάθησα  και  ανέλυσα  τις  ιστορικές  και  κοινωνικοπολιτικές 
συνθήκες  που  δημιούργησαν  την  κυρίαρχη  κουλτούρα  οργάνωσης  και  λειτουργίας  των 
εταιρειών. Μία κουλτούρα, που δημιούργησε μια μορφή μετοχικής ιδιοκτησίας,  με καθεστώς 
Νομικού Προσώπου, που  αφαιρούσε κάθε ίχνος ευθύνης από τις εταιρείες αυτές.  H οποία, σε 
συνδυασμό με τη νομική υποχρέωση των εταιρειών να τοποθετούν το συμφέρον των μετόχων 
τους  πάνω  απ’  όλα  τα  άλλα  συμφέροντα,  έχει  προκαλέσει  μια  ενδογενή,  σχεδόν 
αντανακλαστική,  τάση  μείωσης  του κόστους  (εξωτερίκευσης)  της  ανθρώπινης  εργασίας  στο 
συνολικό  κόστος  παραγωγής,  οδηγώντας  σε  μια  νευρωτική,  σχεδόν,  συμπεριφορά  των 
εταιρειών, όπου τα πάντα αποφασίζονται στη βάση μια στυγνής κερδοσκοπικής νοοτροπίας.

Σε  αυτό  το  άρθρο  διευρύνω  τους  συλλογισμούς  μου  και  αναλύσω  την  κουλτούρα  του 
νομισματικού μας συστήματος κάτω από το ίδιο πρίσμα. 

Η σύγχρονη διεθνής νομισματική τάξη είναι το αποτέλεσμα μίας πολύχρονης πορείας ανάπτυξης 
και  εξέλιξης  της  καπιταλιστικής  νοοτροπίας,  που  κρύβει  κινδύνους  για  το  μέλλον  της 
ανθρωπότητας.

Η μοντέρνα μηχανική χρήματος 

Πριν μερικά χρόνια, η Αμερικανική Ομοσπονδιακή Τράπεζα (FED) κυκλοφόρησε ένα βιβλιάριο με 
τίτλο,  «Μοντέρνα  Μηχανική  Χρήματος»  με  σκοπό,  όπως  αναφέρει  στην  πρώτη  σελίδα,  να 
περιγράψει το μηχανισμό δημιουργίας και επέκτασης του χρήματος στην οικονομία, μέσα από τη 
μέθοδο αναλογικής αποταμίευσης. Με απλά λόγια, οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να κρατούν 
ως χρηματικές αποταμιεύσεις μόνο το 10% από τις συνολικές αποταμιεύσεις και το υπόλοιπο 
90% (το  οποίο  ονομάζεται  πλεονάζουσες  αποταμιεύσεις)  να  το  διαθέτουν  για  δάνεια  ή  για 
επενδύσεις.  Για  παράδειγμα,  από  τα  δέκα  εκ.  ευρώ καταθέσεων  που  έχει  μία  τράπεζα,  θα 
κρατήσει στα ταμεία της το ένα εκ. και θα διαθέσει τα άλλα εννέα για δάνεια, δημιουργώντας εκ 
του μηδενός άλλα εννέα εκ ευρώ.  Το καινούριο χρήμα που προκύπτει με αυτή τη μέθοδο είναι 
εντελώς πλασματικό και θα εξηγήσω αμέσως γιατί. 

Τα τραπεζικά δάνεια (συμβόλαια) αξίας εννέα εκ. ευρώ δίνονται ως αντάλλαγμα με χρήματα σε 
τραπεζικούς λογαριασμούς επειδή πρώτον, υπάρχει ζήτηση και δεύτερον, υπάρχουν δέκα εκ. 
ευρώ ως καταγεγραμμένες καταθέσεις, για να δικαιολογούν τις αποταμιεύσεις που απαιτούνται. 
Έτσι, με δέκα εκ. ευρώ καταθέσεων, μία τράπεζα ρίχνει στην οικονομία χρήμα αξίας 19 εκ. 
ευρώ. Η μαθηματική προέκταση της διαδικασίας αυτής, αφού τα επιπλέον 9 εκ μπορούν  και  
πάλι να κατατεθούν σε άλλη τράπεζα δημιουργώντας πλασματικό χρήμα αξιας 900 χιλλιάδων, 
σημαίνει ότι, από κάθε αποταμίευση που γίνεται, το σύστημα αποκτά αυτόματα εννέα φορές 
περισσότερη αξία.  Αυτός είναι ο λόγος που ο μεγαλύτερος φόβος για τις τράπεζες είναι το 
φαινόμενο  όπου  το  κοινό  σε  μία  κρίση  πανικού  οδηγείται  σε  μαζικές  αναλήψεις  τψν 
αποταμιεύσεων του από τις  τράπεζες.   Αυτό το φαινόμενο,  το  λεγόμενο «run to the bank 
effect», οδήγησε σε πτώχευση σχεδ΄΄οω της τράπεζας Norther Rock της Αγγλίας.

Η  δημιουργία  χρήματος  με  το  σύστημα  αυτό  γίνεται  δυνατή  μόνο  με  την  ταυτόχρονη 
δημιουργία χρέους ή ευθύνης οφέλους, μέσω του μηχανισμού των επιτοκίων. Ο λόγος είναι ότι 
από τη στιγμή που η κυβέρνηση μιας χώρας ζητήσει από την Κεντρική Τράπεζα μία οποιαδήποτε 
ποσότητα χρήματος, ταυτόχρονα δημιουργείται και μία οφειλή (χρέος), γιατί η οφειλή πρέπει να 



εξοφληθεί με τόκο. Στη συνέχεια, κάθε ποσότητα καινούριου χρήματος επηρεάζει την αξία του 
χρήματος  που  κυκλοφορεί  στην  αγορά  και  επειδή  οι  εμπορικές  τράπεζες  δημιουργούν 
πλασματική  αύξηση  του  χρήματος  (χωρίς  ανάλογη  αύξηση  της  αξίας  των  υπηρεσιών  και 
αγαθών), τότε με το μυστικό αιώνιο φόρο του πληθωρισμού, ο κόσμος πληρώνει κάθε αύξηση 
της προσφορά του χρήματος, με αύξηση του πληθωρισμού, που στην ουσία είναι μείωση της 
αξίας του χρήματος. Αυτό, αντιμετωπίζεται συνήθως με μείωση  των επιτοκίων. 

Η αλήθεια  είναι  πως ο πληθωρισμός δεν μπορεί  ποτέ να γίνει  μηδέν,  γιατί,  πολύ  
απλά, σε μια τέτοια περίπτωση τα επιτόκια θα ήταν επίσης μηδέν, όλα τα χρέη θα  
εξοφλούνταν  και,  όσο  τρελό  και  αν  ακούγεται,  δεν  θα  υπήρχαν  χρήματα  στην  
οικονομία!! 

Αν  κάποιος  παρατηρήσει ιστορικά  τους  στατιστικούς  συγκριτικούς  πίνακες  της  προσφοράς 
χρήματος και της αξίας του χρήματος, θα παρατηρήσει πως η σχέση των δύο είναι αντιστρόφως 
ανάλογη, ενώ αντίθετα, η σχέση της προσφοράς χρήματος και του εθνικού χρέους μιας χώρας, 
είναι  σχεδόν  ισορροπημένη!!  Η  μόνη φορά που το  εθνικό  χρέος  των  Ηνωμένων Πολιτειών 
ξοφλήθηκε πλήρως, ήταν το 1835, όταν ο πρόεδρος Άντριου Τζάκσον έκλεισε την Κεντρική 
Τράπεζα της Αμερικής (αυτήν που προϋπήρχε της  FED). Ο πρόεδρος Τζάκσον είχε πει κάποτε 
πως «Αυτή η τολμηρή προσπάθεια  τη  Κεντρικής  Τράπεζας  να ελέγξει  την  Κυβέρνηση είναι 
προμήνυμα  του  τί  θα  αντιμετωπίσουν  οι  Αμερικανοί  πολίτες,  αν  ποτέ  ξεγελαστούν  και 
επιτρέψουν σε αυτό το μηχανισμό, ή ένα παρόμοιο με αυτόν, να συνεχίσει την λειτουργία του». 
Η προειδοποίηση αυτή δεν εισακούστηκε 94 χρόνια μετά από τη δημιουργία της FED το 1913, 
σημειώθηκε  υποτίμηση του δολαρίου κατά 96%.

Δεν  υπάρχει  άλλη  εξήγηση.  Το  χρήμα  είναι  χρέος  και  κάθε  χρήμα  στην  οικονομία 
αντιπροσωπεύει  μία  οφειλή  κάποιου  προς  τρίτον,  η  δε  δημιουργία  πλασματικού  χρήματος, 
δημιουργεί πλασματικά χρέη.

Πώς γεννιέται το πλασματικό χρήμα και γιατί

Το χρέος αυτό που δημιουργείται από το σύστημα των τόκων και των δανείων, καθίσταται το 
μέσο απόλυτης εξάρτησης, υποδούλωσης, των πολιτών. 

Ο  Πρόεδρος  Λίνκολν,  προσπαθώντας  να  απεγκλωβίσει  την  Αμερική  από  τον  έλεγχο  των 
τραπεζιτών και να ακολουθήσει τις συμβουλές των Θεμελιωτών Πατέρων των ΗΠΑ, πρότεινε τη 
δημιουργία  ενός  καινούριου  χρήματος,  του  Greenback,  απελευθερωμένου από  τους  τόκους. 
Θορυβημένοι  οι  μεγάλοι  τραπεζίτες,  τόσο  των  ΗΠΑ,  όσο  και  της  Μεγάλης  Βρετανίας, 
κυκλοφόρησαν  ένα  μεμοράντουμ  με  τη  φιλοσοφία  της  μοντέρνας  μηχανικής  χρήματος.  Το 
έγγραφο αυτό, που ονομάζεται ‘The Hazard Circular 1864’, αναφέρει μεταξύ άλλων: «Η δουλεία, 
ουσιαστικά περιλαμβάνει την ιδιοκτησία της ανθρώπινης εργασίας και συνεπώς συμπεριλαμβάνει 
και τη φυσική εκμετάλλευση των δούλων. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προσέγγιση στο θέμα, η 
δουλεία  πρέπει  να  ελέγχεται  από  το  κεφάλαιο.  Αυτό  επιτυγχάνεται  μέσω του ελέγχου των 
μισθών,  δηλαδή,  του  χρήματος.  Δεν  μπορεί  να  επιτραπεί  στο   Greenback να  συνεχίσει  η 
κυκλοφορία του γιατί αυτό δεν μπορούμε να το ελέγξουμε». Κατά την ίδια περίοδο, σε ένα 
άρθρο των Times του Λονδίνου αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Εάν η νομισματική πολιτική του 
Greenback εφαρμοσθεί και εδραιωθεί, τότε η χώρα, της οποία η κυβέρνηση θα την υιοθετήσει, 
δεν θα έχει ποτέ εθνικό χρέος, αφού θα  εκδίδει τα χρήματά της χωρίς χρέος ή κόστος στους 
τραπεζίτες. Το γεγονός αυτό θα της επιτρέψει να γίνει τόσο εύπορη, όσο καμία άλλη χώρα στην 
ιστορία  και  θα  προσελκύσει  τον  περισσότερο  πλούτο  και  τα  καλύτερα  μυαλά από  όλες  τις 



χώρες... αυτή η κυβέρνηση πρέπει να καταστραφεί, διαφορετικά θα καταστρέψει κάθε μοναρχία 
στον πλανήτη». 

Έτσι,  υπό  την  καθοδήγηση  του  Γερουσιαστή  Σέρμαν  και  του  τότε  Γραμματέα  του 
Χρηματοφυλακίου Σάλμον Τσέις και με την ψήφιση των δύο Νομισματικών Νόμων  του 1863 και 
1864, αντίστοιχα, τέθηκαν τα θεμέλια για την δημιουργία ενός Εθνικού Τραπεζικού Συστήματος 
σύμφωνα με το οποίο, η Κεντρική Τράπεζα είχε τη δυνατότητα να αγοράσει όλα τα κρατικά 
χρεόγραφα, τα οποία ήλεγχαν την ποσότητα του χρήματος στην οικονομία. Μέσω, μάλιστα, αφ’ 
ενός της κατάργησης του Χρυσού Κανόνα του 1900 (σύμφωνα με τον οποίο, κάθε νόμισμα 
αντιστοιχούσε σε μια καθορισμένη αξία χρυσού) και αφ’ ετέρου της αύξησης του ποσοστού που 
μπορούσε μια τράπεζα να αγοράσει επί του συνολικού ποσού των κρατικών χρεογράφων (από 
90% σε 100%), οδηγηθήκαμε στη σύγχρονη μηχανική του χρήματος, η οποία, από τη Μεγάλη 
Βρετανία και τις ΗΠΑ εξαπλώθηκε σε όλο σχεδόν τον πλανήτη.    

Η γέννηση του «παγκόσμιου οικονομικού δολοφόνου» 

Αυτή  η  μορφή  «υποδούλωσης»  του  λαού  μιας  χώρας  στους  διεθνείς  οργανισμούς 
δανειοδότησης,  που  τα  ίδια  τραπεζικά  καρτέλ  δημιούργησαν  τον  20ο αιώνα,  όπως  την 
Παγκόσμια  Τράπεζα  (ΠΤ)  και  το  Διεθνές  Νομισματικό  Ταμείο  (ΔΝΤ),  μεταφέρθηκε  και 
εφαρμόστηκε  παγκόσμια.  Ειδικοί  οικονομικοί  πράκτορες  (οι  οποίοι  εργοδοτούνται  από 
διάφορους οικονομικούς οργανισμούς ανάπτυξης και εμπορίου και εξυπηρετούν τα συμφέροντα 
της  παγκόσμιας  εταιροκρατικής  ολιγαρχίας),  αφού  εντοπίσουν  μια  αναπτυσσόμενη  χώρα, 
προσεγγίζουν  την  άρχουσα  πολιτική  και  οικονομική  τάξη,  πείθοντας  τους  πως,  για  την 
ανάπτυξης της χώρας τους, αλλά και για το δικό τους όφελος, θα βοηθήσουν να εγκριθεί η 
χώρα τους για παροχή αναπτυξιακού δανείου από την ΠΤ ή το ΔΝΤ. Το δάνειο όμως, καταλήγει 
στις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και σε μία μικρή ολιγαρχία της χώρας, ενώ η πλειονότητα 
του λαού και η χώρα η ίδια, δεν επωφελούνται καθόλου. Πιο σημαντικό όμως είναι ότι, στους 
όρους του δανείου, περιλαμβάνονται και τα λεγόμενα Προγράμματα Προσαρμογής, βάσει των 
οποίων,  η χώρα πρέπει  να προβεί  σε  ιδιωτικοποιήσεις  των βασικών κρατικών εταιρειών και 
μειώσεις των κοινωνικών παροχών (ειδικά αυτές που αφορούν την εκπαίδευση και την υγεία), 
ως προϋπόθεση για να αρθούν οι περιορισμοί στο εμπόριο και να υιοθετηθούν μέτρα στήριξης 
του ελεύθερου εμπορίου. Με κατάληξη, την υποτίμιση του εθνικού νομίσματος.  

Αυτά τα προγράμματα έχουν ως στόχο να ανοίξουν την αγορά της χώρας σε προϊόντα από 
άλλες  χώρες  και,  όταν  η  κυβέρνηση  δεν  θα  μπορεί  να  αποπληρώσει  τα  δάνειά  της,  να 
αναγκαστεί  να ξεπουλήσει  τον όποιον φυσικό της πλούτο σε τιμή ευκαιρίας σε πολυεθνικές 
εταιρείες. Γι’ αυτό και όποιος αρχηγός κράτους εθνικοποιεί το φυσικό πλούτο της χώρας του και 
απαιτεί από τις ξένες εταιρείες να πληρώνουν ανάλογα με τα κέρδη τους,  κατηγορείται ότι είναι 
δικτάτορας, ώστε να εκδιωχθεί από την εξουσία, αν βέβαια εν τω μεταξύ δεν εξαγοραστεί. 

Όπως ακριβώς απομακρύνθηκε από την εξουσία ο εκλεγμένος πρόεδρος του Ιράν Δρ. Μοχάμεντ 
Μόσσαντεγκ,  επειδή  απαίτησε  από  τις  ξένες  πετρελαϊκές  εταιρείες  αυτά  που  πίστευε  ότι 
αναλογούσαν στη χώρα του. Για τους ίδιους λόγους,  δολοφονήθηκε, ο ηγέτης του Εκουαδόρ 
Χάιμε Ρόντος Αγγουλέρα το 1981, αλλά και ο πρόεδρος του Παναμά Όμαρ Τορίχος το 1981, ενώ 
εναντίον του Προέδρου της Βενεζουέλα Χούγκο Τσάβες, οργανώθηκε το 2002 πραξικόπημα. 

Αυτές οι πρακτικές οικονομικού εκβιασμού χρησιμοποιήθηκαν και σε πολλές άλλες χώρες, ώστε 
η παγκόσμια εταιροκρατεία να μπορέσει να εξαγοράσει το φυσικό τους πλούτο. Η περίπτωση 



του Ιράν έδειξε πόσο εύκολα, με τη βοήθεια των ΜΜΕ και των ιδιωτικών πρακτόρων (νομικών ή 
οικονομικών   συμβούλων  διαφόρων  οργανισμών  ή  εταιρειών  δημοσίων  σχέσεων),  που  δεν 
έχουν  άμεση  σχέση  με  την  κυβέρνηση,  μπορεί  ένας  ηγέτης  να  χαρακτηρισθεί  και  να 
κατηγορηθεί ως δικτάτορας, μέσω της χαλιναγώγησης της κοινής γνώμης, σε βαθμό που θα 
επιτρέψει, ακόμα και στρατιωτική επέμβαση εναντίον της χώρας αυτής.  

Πιστωτικές κάρτες

Οι  περιοδικές  οικονομικές  κρίσεις  είναι  επίσης  μία  μέθοδος,  με  την  οποία,  αναπτυγμένα  ή 
αναπτυσσόμενα κράτη, αναγκάζονται να προσαρμοστούν σε νέα οικονομικά προγράμματα, υπό 
τις  οδηγίες,  πλέον,  της  παγκόσμιας  ολιγαρχικής  εταιροκρατείας.  Η  εξέλιξη,  μάλιστα,  της 
τεχνολογίας,  προσφέρει  τη  δυνατότητα  περαιτέρω  διεύρυνσης  της  φιλοσοφίας  δημιουργίας 
πλασματικής  αξίας.  Ένα  χαρακτηριστικό  παράδειγμα  που  αποδεικνύει  τα  πιο  πάνω,  είναι  η 
δραματική έκρηξη της αγοράς των πιστωτικών καρτών τα τελευταία είκοσι χρόνια.

Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 υπό την σκιά ακόμα μιας οικονομικής κρίσης όπου επικρατούσαν 
εξαιρετικά  ψιλή  τιμή  του  πετρελαίου  και  του  επιτοκίου  ο  χρηματιστηριακός  και  τραπεζικός 
κλάδος  των  Η.Π.Α  έβλεπε  τα  κέρδη  του  να  εκμηδενίζονται  υπό  το  ρυθμιζόμενο  ύψος  των 
επιτοκίων που μπωρούσε μια τράπεζα να δανείσει σε τρίτους.  

Η Πολιτεία  της  Νότιας  Ντακότας,  ήταν  η  πρώτη  Πολιτεία  που  ήρε  τους  περιορισμούς  στα 
επιτόκια  προσελκύωντας  έτσι  πολύ  σύντομα  σχεδόν  όλα  τα  κεντρικά  τμήματα  πιστωτικών 
καρτών των μεγαλύτερων αμερικανικών τραπεζών. Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, ψήφισε 
τότε το Νόμο Μαρκέτ (μετά από πιέσεις των τραπεζών), σύμφωνα με τον οποίο, μία τράπεζα, 
μπορούσε να εξάγει τα επιτόκιά της σε άλλες Πολιτείες. Δεν είχε πλέον σημασία σε πια Πολιτεία 
το δάνειο θα συμφωνείτο, αλλά σε ποια Πολιτεία η κεντρική απόφαση και η επεξεργασία της 
αίτησης της πιστωτικής κάρτας θα γινόταν. Αυτή η απορρύθμιση του νομικού πλαισίου που 
προστάτευε τους πολίτες από την ασυδωτη κερδοσκοπία των τραπεζών, με τη βοήθεια,  όπως 
ανάφερα, της τεχνολογίας (που επέτρεψε την, σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, παρακολούθηση 
και  αποθήκευση προσωπικών χρηματοοικονομικών δεδομένων),  υποβοήθησε στην εξάπλωση 
του  δικτύου  των  πιστωτικών  καρτών  και  στην  κατηγοριοποίηση  (φακέλωση)  όλων  των 
καταναλωτών, σε αξιόπιστους ή σε αναξιόπιστους χρεώστες. 

Αυτή  η  νοοτροπία  δημιουργίας  πλασματικού  χρήματος  είναι  συμβατή  με  μια  οικονομική 
φιλοσοφία  οικονομική  που  στοχεύει  στη  μονοδιάστατη,  νουμεριστική,  φιλοσοφία  της 
οικονομικής μεγέθυνσης και όχι στην πολυδιάστατη φιλοσοφία της οικονομικής ανάπτυξης.

Η παγκόσμια εταιροκρατεία έχει εδραιωθεί με τη βοήθεια της τακτικής της «περιστρεφόμενης 
πόρτας» που ακολουθείται από τις  κυριότερες πολυεθνικές εταιρείες, τις τράπεζες, τους διεθνείς 
οικονομικούς  οργανισμούς  και  τις  κυβερνήσεις.  Δεν  είναι  λοιπόν  τυχαίο  που  διάφοροι 
οικονομολόγοι αναλυτές, είτε αριστεροί είτε φιλελεύθεροι, αναφέρουν κατ’ επανάληψη, πως η 
κρίση είναι εμπεδωμένη μέσα στο σύστημα, ως ένας μηχανισμός ανανέωσης, εξοντώνοντας τους 
αδύνατους, οι οποίοι, προσπαθούν να επωμισθούν όσο το δυνατό λιγότερα χρέη, μεταφέροντας 
το μεγαλύτερο μέρος αυτών των χρεών σε τρίτους.  Κάτι  σαν τις  μουσικές  καρέκλες.  Όταν 
τελειώσει η μουσική, πάντα μένει κάποιος όρθιος, εκτεθειμένος. 


