
ρών διεθνώς. Σήμερα οι περισσότε-
ρες χώρες σε όλο τον κόσμο έχουν
σταθεί και πάλι στα πόδια τους. Μόνο
οι GIPSI και η Κύπρος έχουν μετα-
βληθεί σε οικονομικά ναυάγια. Αλλά
και η υπόλοιπη Ευρώπη δεν φαίνεται
να έχει προοπτικές καλής οικονομι-
κής υγείας. Αναρωτιέται κανείς, ποια
είναι η πραγματική αιτία ενός τέτοιου
φαινόμενου; Σύμφωνα με τις στατι-
στικές ενδείξεις αλλά και την κοινή
λογική, αυτό πρέπει να οφείλεται στη
συστημικά αρνητική λειτουργία της
Ευρωζώνης, στις ακραίες μονεταρι-
στικές πολιτικές του καζίνο μετα-κα-
πιταλισμού, στις ανεξέλεγκτες ροές
κεφαλαίων, στην ύπαρξη προστα-
τευόμενων διεθνώς φορολογικών
παράδεισων, στην ενοποίηση των εμ-
πορικών με τις επενδυτικές τράπε-
ζες, στη φούσκα της μονεταριστικής
οικονομίας σε βάρος της πραγματι-
κής παραγωγικής οικονομίας, στην
υποτίμηση των ανθρωπιστικών αξιών
υπέρ των ιδανικών της αγοράς».
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να συμμαχήσει με τον ευρωπαϊκό
Νότο. Η ευρωπαϊκή ενότητα προϋπο-
θέτει την απελευθέρωση από την de
facto δικτατορία της Ευρωζώνης και
την ύπαρξη ενός αναγκαίου επίπε-
δου εθνικής αυτοδιάθεσης και ελευ-
θερίας.  Γι’ αυτό, παρεμπιπτόντως,
σε αντίθεση προς την Ευρωζώνη, η
Ευρασιατική Ένωση, στην οποία
πρωτοστατεί η Ρωσία, είναι μεν ένα
σύστημα οικονομικής ένωσης, αλλά
αφήνει μεγάλα περιθώρια εθνικής
αυτοδιάθεσης. Η δε Ελλάδα θα είχε
μείζονα ρόλο και μείζονες δυνατότη-
τες στην Ευρασιατική Ένωση.

                   ευρώ

«Βρισκόμαστε σε κρίση κατάρρευσης, χειρότερη από εκείνη του ’30»

Οι εκκλήσεις της Χέλγκα 
Τσεπ-Λαρούς προς τις ΗΠΑ

Η Χέλγκα Τσεπ-Λαρούς (Helga
Zepp-LaRouche), πρόεδρος και
ιδρύτρια του Ινστιτούτου Σίλερ -η
οποία, πριν λίγους μήνες, έδωσε
συνέντευξη στην παρούσα στήλη
της εφημερίδας μας- εξέδωσε, εκ
μέρους του ινστιτούτου της, την 1η
Μαΐου 2013, ανοικτή επιστολή-έκ-
κληση «προς τον λαό και το Κογκρέ-
σο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερι-
κής». 

Σε αυτήν την ανοικτή επιστολή-
έκκληση η Χέλγκα Τσεπ-Λαρούς
γράφει, μεταξύ άλλων, τα εξής:
«Κάνω έκκληση προς εσάς από τη
Γερμανία, προς εσάς τον αμερικανι-
κό λαό και το αμερικανικό Κογκρέ-
σο. Αντιμετωπίζουμε αυτήν την ώρα
μια υπαρξιακή κρίση στην Ευρώπη.
Ολόκληρος ο διατλαντικός κόσμος
βρίσκεται σε κρίση κατάρρευσης, η
οποία είναι πολύ χειρότερη από
εκείνη του ’30. Αλλά, όμως, η ανά-
μνηση των πολιτικών επιλογών που
έγιναν το ’30 είναι εξαιρετικά ση-
μαντική. 

Επειδή στις Ηνωμένες Πολιτεί-
ες είχατε τον Φράνκλιν Ντέλανο
Ρούσβελτ, ο οποίος θέσπισε τον νό-
μο Glass-Steagall, τον διαχωρισμό
των τραπεζών, συγκάλεσε την Επι-
τροπή Pecora, προέβη στην πιστωτι-
κή πολιτική τού New Deal και ανα-
δόμησε την αμερικανική οικονομία
με έναν τέτοιον τρόπο ώστε με το τέ-
λος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου η
Αμερική ήταν η ισχυρότερη οικονο-
μία στον κόσμο». 

Η Χέλγκα Τσεπ-Λαρούς συνεχί-
ζει την προαναφερθείσα ανοικτή
επιστολή-έκκληση «προς τον λαό
και το Κογκρέσο των Ηνωμένων
Πολιτειών Αμερικής», αντιδιαστέλ-
λοντας προς την πολιτική του Φράν-
κλιν Ρούσβελτ την πολιτική του
Χάινριχ Μπρούνινγκ (Heinrich
Brüning), ο οποίος ήταν καγκελά-
ριος της Γερμανίας την περίοδο
1930-1932 και εφάρμοσε, με επιμο-
νή, μια σκληρή πολιτική λιτότητας
ως μέσο αντιμετώπισης της τότε οι-
κονομικής κρίσης, προβάλλοντας
επιχειρήματα εντυπωσιακά παρό-
μοια με τη ρητορική που ακολου-
θούν σήμερα η Άνγκελα Μέρκελ
και ο Αντώνης Σαμαράς. Τελικά η
πολιτική του Μπρούνινγκ απέτυχε
και οδήγησε στην άνοδο του Χίτλερ
στην εξουσία.

Κληρονομιά Λίνκολν
Συνεχίζει, λοιπόν, η Χέλγκα

Τσεπ-Λαρούς την προαναφερθείσα
ανοικτή επιστολή-έκκληση «προς
τον λαό και το Κογκρέσο των Ηνω-
μένων Πολιτειών Αμερικής» ως

εξής: «Δυστυχώς σήμερα η πολιτική
του Μπρούνινγκ, δηλαδή οι σκλη-
ρές περικοπές στο βιοτικό επίπεδο
του πληθυσμού, αποτελεί την πολιτι-
κή της Τρόικας, η οποία αποτελείται
από την ΕΚΤ, το ΔΝΤ και την Κομι-
σιόν τής Ε.Ε... Κατά συνέπεια οι οι-
κονομίες τής Νότιας Ευρώπης κα-
ταρρέουν πλήρως, αποσυντίθεν-
ται... Αυτά που συμβαίνουν είναι πα-
ραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμά-
των. Αυτή ήταν η διαπίστωση ενός
ειδικού απεσταλμένου των Ηνωμέ-
νων Εθνών ο οποίος μόλις επισκέ-
φθηκε την Ελλάδα... εξαιτίας του
χαρακτήρα του ευρώ, που είναι ένα
αποτυχημένο πείραμα, και της de
facto δικτατορίας τής γραφειοκρα-
τίας των Βρυξελλών, τα ευρωπαϊκά

έθνη έχουν χάσει την κυριαρχία
τους. Ωστόσο οι εντάσεις μεταξύ
των Νοτιοευρωπαίων... και των Γερ-
μανών επιδεινώνονται διότι κατηγο-
ρούν τον γερμανικό λαό γι’ αυτό
που είναι η πολιτική των Βρυξελλών
και της Γερμανίδας καγκελαρίου
Μέρκελ. Επίσης, οι εντάσεις μεταξύ
της Γαλλίας και της Γερμανίας αυξά-
νονται πάλι... Ένας από τους αρχι-
τέκτονες αυτής της αποτυχημένης
πολιτικής τού ευρώ, ο πρώην επικε-
φαλής του Eurogroup, ο Γιουνκέρ,
έκανε μέχρι και παραλληλισμό με το
1913... Εσείς στις ΗΠΑ έχετε γι’ αυ-
τό μία πολύ καλή ευκαιρία: Τιμήστε
την παράδοση της Αμερικανικής
Επανάστασης, την κληρονομιά του
Λίνκολν, του Φράνκλιν Ντέλανο
Ρούσβελτ, του Μάρτιν Λούθερ
Κινγκ. Κάνω έκκληση προς εσάς...
Να θεσπίσετε τον νόμο Glass-Stea-
gall επειδή, αν το αμερικανικό Κογ-
κρέσο εφαρμόσει τον νόμο Glass-
Steagall, τότε γρήγορα όλες οι ευ-
ρωπαϊκές χώρες θα ακολουθή-
σουν». 

Με τον νόμο Glass-Steagall
μπορεί να δοθεί ένα καίριο πλήγμα
στο σύστημα της τραπεζοκρατο-
ρίας. Ήδη, προς αυτήν την κατεύ-
θυνση, το Κίνημα Λαρούς και το Ιν-
στιτούτο Σίλερ έχουν δημιουργήσει
ένα λόμπι στο αμερικανικό Κογκρέ-
σο και έχουν ήδη κερδίσει τη στήρι-
ξη πολλών και αυξανόμενων μελών
του αμερικανικού Κογκρέσου. 

Ιδεολογική
και ηθική
πτώχευση
στην Ελλάδα 

Η Ελλάδα, παρότι εί-
ναι το μεγαλύτερο θύμα
της Ευρωζώνης, κυβερ-
νάται από έναν πολιτικό
κόσμο που χαρακτηρίζε-
ται από αλογία, δηλαδή
από διανοητική και ιδεο-
λογική πτώχευση, και
από απιστία, δηλαδή από
ηθική πτώχευση. 

Οι κυρίαρχοι Έλλη-
νες πολιτικοί τού σήμερα
ούτε αρθρώνουν λόγο
ελληνικό και ανθρωπιστι-
κό -όπως επιτάσσουν οι
καιροί και η ελληνική πο-
λιτιστική κληρονομιά- ού-
τε πιστεύουν σε οποιαδή-
ποτε μεγάλη κινητήρια
ιδέα. 

Απλώς διεκπεραι-
ώνουν εντολές της Τρόι-
κας και εξασφαλίζουν
την κοινωνική τάξη και
τον κομφορμισμό προς
την de facto δικτατορία
της Ευρωζώνης. 

Φυσικό θύμα
Δυστυχώς, στο προ-

αναφερθέν σκηνικό, δεν
αποτελεί εξαίρεση ούτε
μεγάλο κομμάτι της αντι-
πολίτευσης. 

Η ηγεσία του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, για παράδειγμα, αντί
να αλλάξει τα συστημικά
δεδομένα, αλλάζει τον
ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να
προσαρμοστεί στα συ-
στημικά δεδομένα και να
περιμένει τη σειρά του,
διά του συστήματος, να
κάνει το δικό του πέρα-
σμα από την εξουσία. 

Γι’ αυτό -ακολουθών-
τας τη θεωρία τού «με-
σαίου χώρου»- ο ΣΥΡΙΖΑ
δεν έχει ούτε λόγο ούτε
πίστη για τη διαφώτιση
των συνειδήσεων του
εκλογικού σώματος, αλ-
λά επέλεξε να είναι ένα
ακόμη κόμμα που το δια-
χειρίζονται συστημικοί,
γκρίζοι, άγευστοι και άο-
σμοι μαρκετίστες και δη-
μοσκόποι. 

Έτσι η Ελλάδα -κα-
θώς το πολιτικό σύστημά
της κυριαρχείται από πο-
λιτικά ζόμπι, από διανοη-
τικά και ηθικά πτώματα-
είναι το φυσικό θύμα των
απανταχού πολιτικών και
οικονομικών κοράκων.

«Οι οικονομίες 
της Νότιας Ευρώπης
καταρρέουν πλήρως,
αποσυντίθενται... 
Αυτά που συμβαίνουν
είναι παραβιάσεις
ανθρώπινων
δικαιωμάτων»

«Εξαιτίας του χαρακτήρα του ευρώ, που είναι ένα αποτυχημένο πείραμα, και
της de facto δικτατορίας της γραφειοκρατίας των Βρυξελλών, τα ευρωπαϊκά
έθνη έχουν χάσει την κυριαρχία τους», σημειώνει η Χέλγκα Τσεπ-Λαρούς

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου
Πειραιώς Θεόδωρος Κατσανέβας,
στο διεθνές συνέδριο του Ινστιτού-
του Σίλερ, με τον Λίντον Λαρούς


