
Ο πόλεμος, το τραπεζικό καρτέλ και τα ΜΜΕ

Σε  προηγούμενο  άρθρο  περιέγραψα  πώς  η  χρηματιστηριακές  κρίσεις  και  ο 

πανικός που τις συνοδεύει χρησιμοποιούνται από ισχυρά κέντρα αποφάσεων και 

ελέγχου,  για  να  χειραγωγούν  τους  πολίτες,  καθιστώντας  τους  ομήρους  των 

νόμων και των συμφερόντων  του πανίσχυρου τραπεζικού καρτέλ. Είχα επίσης 

αναφέρει, απλώς επιγραμματικά, την άλλη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε από τα 

ίδια τραπεζικά συμφέροντα, κατά τις ίδιες περίπου περιόδους, για τους ίδιους 

σκοπούς. Τον πόλεμο.

Η χρήση του πολέμου ή ακόμα, της απειλής και μόνο του πολέμου, για απόκτηση 

ελέγχου της εξουσίας και  για περιορισμό των δημοκρατικών ελευθεριών των 

πολιτών,  αποτελεί  μια  αποτελεσματική  μέθοδο,  γνωστή  από  τα  χρόνια  της 

Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. 

Τον  20ο αιώνα  όμως,  με  την  παγκοσμιοποίηση  της οικονομίας  και  τη  διεθνή 

διασύνδεση του επιχειρησιακού και του τραπεζικού κατεστημένου, η στρατηγική 

επανατοποθετήθηκε στην παγκόσμια πλέον σκακιέρα. 

Ίσως αυτός να είναι ο κυρίαρχος λόγος, που στον 20ο αιώνα είχαμε και τους δύο 

Παγκόσμιους  Πολέμους.  Ο  πόλεμος  αποτελεί  την  πιο  επικερδή  –ίσως- 

επιχείρηση για το τραπεζικό καρτέλ.

Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος

Με την έναρξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη, το τραπεζικό καρτέλ 

των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής επιθυμούσε απελπισμένα την είσοδο 

της χώρας στον πόλεμο. Αντίθετα, ο Πρόεδρος Ουίλσον, υπό την πίεσης της 

τεράστιας  πλειοψηφίας  της  κοινής  γνώμης,  που  εναντιωνόταν  έντονα  σε  ένα 

τέτοιο ενδεχόμενο, αρνιόταν πεισματικά.  



Σε μία καταγραμμένη συνομιλία μεταξύ του συμβούλου του Πρόεδρου Ουίλσον 

Ταγματάρχη Έντουαρντ Χάους, ο οποίος είχε στενές σχέσεις με το τραπεζικό 

καρτέλ και του Σερ Έντουαρντ Γκρέυ, Γραμματέα Εξωτερικών της Αγγλίας, ο 

τελευταίος ρώτησε τον ταγματάρχη τι θα έκαναν οι Αμερικανοί, αν οι Γερμανοί 

βύθιζαν ένα αμερικανικό επιβατικό πλοίο. Ο Χάους απάντησε πως, σε μια τέτοια 

περίπτωση, ένα κύμα εκδίκησης θα σάρωνε την χώρα, με τον αμερικανικό λαό να 

απαιτεί –πλέον- εμπλοκή στον πόλεμο. 

Στις 7 Μαίου, το επιβατικό πλοίο Λουζιτάνια, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις 

του γερμανικού ναυτικού -οι οποίες και δημοσιεύτηκαν στους Τάιμς της Νέας 

Υόρκης- βυθίστηκε, ενώ έπλεε σε γερμανικά εχθρικά ύδατα. Αυτό ήταν αρκετή 

αφορμή  για  την  είσοδο  των  ΗΠΑ  στον  πόλεμο,  που  στοίχησε  τη  ζωή  323 

χιλιάδων Αμερικανών, ενώ επέφερε κέρδη ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων 

στον Τζον Ντέιβινσον Ροκεφέλερ. 

Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος

Στην περίπτωση του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ο Πρόεδρος Ρούσβελτ (ο οποίος 

προερχόταν από μεγάλη τραπεζική οικογένεια της Νέας Υόρκης και του οποίου ο 

θείος  ήταν από τα  πρώτα μέλη  του  συμβουλίου  της  FED),  προσπαθούσε,  με 

διάφορες ενέργειες, να προκαλέσει μια ιαπωνική επίθεση, ώστε να αναστραφεί η 

αντίθεση των πολιτών σε εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο. 

Ξεκίνησε λοιπόν  με τον εξοπλισμό της Κίνας και της Αγγλίας και συνέχισε με το 

πάγωμα,  τόσο  των ιαπωνικών  κεφαλαίων  στις  ΗΠΑ,  όσο  και  του   εμπορίου 

μεταξύ  των  δύο  χωρών.  Επιπλέον,  σκόπιμα  και  εν  γνώσει  του,  αγνόησε  και 

απέκρυψε  πληροφορίες  από  το  ναυτικό  της  Αυστρίας,  που  ανέφεραν  ότι 

ιαπωνική επιθετική ναυτική δύναμη κατευθυνόταν προς το Πέρλ Χάρπορ της 

Χαβάης.  Ο  Πρόεδρος  Ρούσβελτ  (όπως  και  ο  Πρόεδρος  Ουίλσον  με  τους 



Γερμανούς),  «έδειξε»  στον  αμερικανικό  λαό  ότι,  πρώτοι  και  απρόκλητα,  οι 

Ιάπωνες επιτέθηκαν σε αμερικανικό έδαφος. 

Κατά την διάρκεια του πολέμου, που για τις επιχειρήσεις και τις τράπεζες είναι 

πάντα «business as usual», η πολεμική βιομηχανία της Ναζιστικής  Γερμανίας 

στηριζόταν  από  συνεταιρισμούς  με  αμερικανικές  εταιρείες,  όπως  η  U.S 

Standard Oil του Τζων Ροκεφέλερ, η οποία παρείχε πετροχημικά για καύσιμα 

για την Λουτβάφε και η Union Banking Corporation – New York, η οποία, όπως 

αποκαλύφθηκε πολύ αργότερα, ξέπλενε χρήμα για το Τρίτο Ράιχ. Ένας μάλιστα 

από τους διευθυντές της Union Banking, ο Πρέσκοτ Μπούς, δεν είναι άλλος από 

τον παππού του σημερινού Προέδρου των ΗΠΑ. 

Βιετνάμ και ΜΜΕ

Ο πόλεμος του Βιετνάμ  ξεκίνησε με τις ίδιες «προδιαγραφές», δηλαδή με μια 

προκατασκευασμένη,  από τον αμερικανικό στρατό και τις μυστικές υπηρεσίες, 

επίθεση  κατά  αμερικανικής  φρεγάτας  στον  κόλπο  του  Τόλκιν,  ενώ   νέες 

πληροφορίες,  επιβεβαιώνουν  τις  υποψίες  ότι  η  μεγάλη  διάρκεια  του πολέμου 

οφείλεται  σε  σχεδιασμούς  του  αμερικανικού  στρατού,  μετά  από  απόρρητες 

διαταγές «άνωθεν». 

Ο πόλεμος του Βιετνάμ, στη μακρόχρονη διάρκειά του, έφερε μια ανατροπή στα 

μέχρι τότε δεδομένα, γκρεμίζοντας τα τείχη που έκτιζαν οι κυβερνήσεις για να 

κρύψουν τις τακτικές που ακολουθούσαν, την έκβαση των μαχών, αλλά και την 

κατάσταση των στρατιωτών. Για πρώτη φορά εμφανίστηκαν  στο πολεμικό πεδίο 

ανεξάρτητοι  πολεμικοί  ανταποκριτές,   οι  οποίοι  (με  τη  βοήθεια  και  της 

τεχνολογίας) διοχέτευαν υλικό, εικόνες και πληροφορίες, χωρίς να περνούν από 

τον  έλεγχο  των  υπηρεσιών  πληροφοριών  (προπαγάνδας)  των  ΗΠΑ.  Αυτό 



οδήγησε πολλούς να πιστεύουν πως ο πόλεμος του Βιετνάμ τελείωσε, κυρίως, 

λόγω των δημοσιογράφων, όπως και ξεκίνησε δηλαδή. 

Αυτός  ο  πόλεμος  ανέδειξε  στα  μάτια  του  τραπεζικού  κατεστημένου  την 

απεριόριστη δύναμη των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στον έλεγχο της κοινής 

γνώμης μιας χώρας.  

Γι’ αυτό και σήμερα, εκτός από το τραπεζικό καρτέλ, έχουν δημιουργηθεί και 

τεράστια  συγκροτήματα  μέσων  μαζικής  ενημέρωσης,  που  ελέγχονται  από 

συμφέροντα  που δεν έχουν τίποτε κοινό με  την ελευθερία  του  λόγου και  το 

δικαίωμα του κοινού στην ενημέρωση.  Υπάρχουν συγκροτήματα που ελέγχονται 

από κυβερνήσεις και άλλα από πολυεθνικές εταιρείες. Κοινός παρονομαστής, το 

χρήμα  και η εξουσία, κοινός στόχος, η διαφύλαξή τους, έναντι οποιουδήποτε 

τιμήματος.

Το «μέσο μυαλό» και ο θάνατος της φαντασίας

Ο μεγάλος φιλόσοφος και στοχαστής Λουί Αλτουσέρ (1918 – 1990) θεωρούσε τα 

ΜΜΕ,  μαζί  με  την  παιδεία  και  τη  θρησκεία,  ως  τα  κύρια  συστατικά  των 

Ιδεολογικών Μηχανισμών του κράτους. 

Κατά τον Αλτουσέρ, η υποταγή και ο έλεγχος του κοινού πετυχαίνεται με δύο 

διαφορετικούς  μηχανισμούς.  Με  τους  Κατασταλτικούς  Μηχανισμούς  (κράτος, 

στρατός, αστυνομία) και τους Ιδεολογικούς Μηχανισμούς (μαζικός καθορισμός 

μοντέλου ζωής). 

Τα ΜΜΕ επιβάλλουν στο κοινό πρότυπα  και συμπεριφορές. Το εμβολιάζουν με 

μια κυριαρχική ιδεολογία κοινωνική, πολιτική και οικονομική και μια κυριαρχική 

κουλτούρα  καταναλωτική  και  ανταγωνιστική.  Τόσο  η  ιδεολογία,  όσο  και  η 



κουλτούρα,  είναι  καθοριστικές  για  τις  προσωπικές,  τις  πολιτικές  και  τις 

οικονομικές σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους. 

Ο Αμερικανός καθηγητής Κέρτις Ουάιτ ονομάζει αυτούς του μηχανισμούς «το 

μέσο  μυαλό».  Αυτό  που  καταπιέζει  και  καταπνίγει  κάτω  από  το  βόθρο  του 

καταναλωτισμού και του ευδαιμονισμού (στα πρότυπα του αρχαίου ρωμαϊκού «ο 

όχλος  θέλει  ψωμί  και  θέαμα»)  κάθε  τι  δημιουργικό,  αυθόρμητο  και  κριτικό, 

σκοτώνοντας την ανθρώπινη φαντασία. 

Η ιστορία επαναλαμβάνεται

Αυτή τη δύναμη, που τη βρήκαν μπροστά τους καταλυτικά μετά τον πόλεμο του 

Βιετνάμ,  τα  διεθνή  οικονομικά  τράστ,  έχουν  σχεδόν  δαμάσει,  με  το  απόλυτο 

όπλο, το χρήμα.

Έτσι ώστε, η ιστορία να επαναλαμβάνεται. 

Πριν 60 και  πλέον χρόνια ο Αδόλφος Χίτλερ διέταξε να καεί το κτήριο του 

Κοινοβουλίου, ώστε να μπορέσει να περάσει το λεγόμενο «Enabling Act», νόμο 

που έθετε τις βάσεις του συγκεντρωτικού του κράτους, επιτρέποντάς του να 

προωθήσει τα σχέδιά του. 

Πιο  πρόσφατα, λίγες  βδομάδες  μετά  την  11η Σεπτεμβρίου,  ο  Αμερικανός 

Πρόεδρος Τζώρτζ Μπους κατάφερε να περάσει το λεγόμενο «Patriot Act», με 

πρόσχημα την προστασία του κοινού και της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ. 

Με αποτέλεσμα, την αποδοχή, σήμερα, από πολλούς Αμερικανούς, τοποθέτησης 

μικροτσίπ στο σώμα τους, με όλα τα προσωπικά τους στοιχεία, βιολογικά και 

κοινωνικά, για να μπορεί η κυβέρνησή τους να τους παρακολουθεί και να τους 

«προστατεύει». 

Σε τέτοιο βαθμό τα ΜΜΕ και οι άλλοι μηχανισμοί τούς έχουν τρομοκρατήσει. 

Την  ίδια  ώρα,  χιλιάδες  Αμερικανοί,  Ιρακινοί  και  Αφγανοί  πεθαίνουν,  ενώ 



αμερικανικές  εταιρείες,  όπως  η  Carlile Group και  η  Haliburton (με 

μεγαλομέτοχο τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Ντίκ Τσέινι), κερδίζουν εκαντοντάδες 

εκατομμύρια δολάρια κάθε μέρα.

Η ιστορία επαναλαμβάνεται για ένα απλό λόγο. Επειδή γράφεται από τους 

νικητές, που είναι πάντα οι ίδιοι, ένας και μοναδικός:

Η δίψα για χρήμα και εξουσία. 


