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ΤΝΟΦΗ 

Ζ παξνχζα εξγαζία αζρνιείηαη κε ηελ αλάδεημε ησλ νηθνλνκηθψλ 

πνιηηηθψλ ησλ ΖΠΑ θαηά ηνλ 20αηψλα. θνπφο ηεο είλαη ε παξνπζίαζε ησλ 

ακπληηθψλ δαπαλψλ ησλ ΖΠΑ θαηά ηνλ Β΄ΠΠ θαη ηδηαίηεξα ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ 

δηακφξθσζε ηεο ζέζεο ηνπο ζηελ Γηεζλέο χζηεκα. Δπίζεο, παξνπζηάδεηαη ε 

ινγηθή ηεο επηινγήο ησλ ζηφρσλ κε βάζε ηελ δηακνξθνχκελε δπλαηφηεηα θαη 

γεσγξαθηθή εγγχηεηα θαζψο θαη ε εθκεηάιιεπζε ηεο νηθνλνκίαο σο κέζν, ζην 

ρψξν θαη ζην ρξφλν, γηα ηε δηακφξθσζε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηνπο. Σέινο 

παξνπζηάδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο πιήξσζεο ηεο γξακκηθφηεηαο 

ησλ θαηά πεξίπησζε ηεζέλησλ ζηφρσλ εθκεηαιιεπφκελνη, θάζε θνξά, ηηο 

ζπγθπξίεο. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α΄ 

1. ΦΕΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΟΤ 

1.1χϋςη Πολϋμου και Πολιτικόσ Οικονομύασ 
Χο θαηλφκελν, ν πφιεκνο ζρεηίδεηαη άκεζα µε ηελ εμειηθηηθή πνξεία ηνπ 

αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ. Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν  επηηάρπλε ή επηβάξπλε απηήλ ηελ 

εμέιημε, απνηέιεζε πξντφλ επηζηεκνληθήο έξεπλαο, αθαδεκατθήο κειέηεο θαη 

θηινζνθηθήο αλαδήηεζεο. Ζ ηζηνξία είλαη ν κφλνλ ηξφπνο λα  απνδεηρηεί  πσο ν 

πφιεκνο, σο δξάζε ή απεηιή, απφ ηελ θχζε ηνπ, επεξεάδεη θαη επεξεάδεηαη απφ 

πνιιέο πνιχπινθεο παξακέηξνπο, θαη απνδεηθλχεη αθελφο φηη ζε εξσηήκαηα ζαλ 

ην παξαπάλσ είλαη δχζθνιν λα δνζνχλ αθξηβείο απαληήζεηο, θαη αθεηέξνπ 

θαιχπηεη έλα επξχηεξν θάζκα επηζηεκνληθψλ πεδίσλ, φπνπ µία αλάιπζε απφ έλα 

επηζηεκνληθφ ηνκέα κπνξεί λα ζεσξεζεί κνλφπιεπξε θαη πξνθαηεηιεκκέλε. Σν 

µφλν ζίγνπξν είλαη φηη νη θαηαζηξεπηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ έρνπλ αθήζεη ην ζηίγκα 

ηνπο ζην αλζξψπηλν γέλνο (Μνπηζίδεο 2012). 

Σν αληηθείκελν ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο είλαη ε κειέηε αθελφο ησλ 

νηθνλνκηθψλ ελεξγεηψλ ησλ αλζξψπσλ πνπ δνπλ ζε κηα νξγαλσκέλε θνηλσλία θαη 

αθεηέξνπ, ε ζρέζε θαη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζεζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ. Γειαδή εμεηάδεη θαη αλαιχεη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο ηα δηαθνξεηηθά είδε ή πνιηηηθέο δηαθπβέξλεζεο επηδξνχλ ζηελ θαηαλνκή 

ησλ δηαξθψο απνκεηνχκελσλ πφξσλ ζηελ θνηλσλία κέζσ ηεο λνκνζεζίαο θαη ησλ 

θξαηηθψλ ζεζκψλ θαη επίζεο, αληίζηξνθα πσο νη νηθνλνκηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ηα 

αηνκηθά  νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα επηδξνχλ ή θαη θαζνξίδνπλ ηε κνξθή ηεο 

θξαηηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηηο πνιηηηθέο θαηεπζχλζεηο ηεο λνκνζεζίαο θαη ησλ 

θπβεξλεηηθψλ απνθάζεσλ. 

Με δεδνκέλν φηη θαη ν πφιεκνο αιιειεπηδξά  µε ηηο  πηπρέο ηνπ 

πνιηηηζκνχ, ηελ πνιηηηθή, ηελ θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία, πνιινί ζεσξεηηθνί 

αζρνιήζεθαλ κε ην ζέκα ηεο ζρέζεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο θαη πνιέκνπ, αξθεηά 

εθηεηακέλα.  

Ο Shun Tsu, έλαο Κηλέδνο ζηξαηεγφο ην 600 π.ρ., ζπκβνχιεπε φηη νη 

ζηξαηεγηθέο πνπ ζπαηαινχλ ηνλ ρξφλν θαη εμαληινχλ ηνπο πφξνπο είλαη 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1
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θαηαδηθαζκέλεο λα απνηχρνπλ, ελψ απαηηνχζε αληηζηνηρία κέζσλ θαη ζθνπψλ, 

δειαδή αλαινγία, κε ζεκεξηλά δεδνκέλα, κεγεζψλ θαη ζρέζεηο θφζηνπο- νθέινπο.  

Έλαο επξσπαίνο, ν  Γεξκαλφο ζεσξεηηθφο  Clausewitz, δηαπίζησζε φηη «Ο 

πφιεκνο είλαη έλα ζνβαξφ µέζν επίηεπμεο ελφο ζνβαξνχ ζηφρνπ. Ο πφιεκνο ζηα 

έζλε έξρεηαη ζην πξνζθήλην απφ µία πνιηηηθή θαηάζηαζε θαη ελεξγνπνηείηαη απφ 

έλα πνιηηηθφθίλεηξν.Γελ είλαη µία πνιηηηθή πξάμε απιψο, αιιά έλα πξαγκαηηθφ 

πνιηηηθφ φξγαλν, έλα µέζν γηα ηε ζπλέρηζε ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο». 

Ο Διβεηφο Antoine-Henri Jomini, παίξλνληαο σο δεδνκέλν φηη νη ηδέεο ηνπ 

πνιέκνπ θαη ηεο πνιηηηθήο βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ζεσξεηηθή ζθαίξα, αλαθέξζεθε 

ζηα είδε ησλ πνιέκσλ θαη ηνπο ιφγνπο πνπ ηα θξάηε αλακεηγλχνληαη ζε απηνχο. 

Τπνζηήξηδε φηη ζηνλ θφζκν ππάξρνπλ ηφζα πνιιά ακθηζβεηνχκελα θαη 

αληαγσληζηηθά δηθαηψκαηα, πνπ φινη νη πφιεκνη γίλνληαη γηα ιφγνπο ζθνπηκφηεηαο 

θαη θπξηαξρίαο. Γελ ππάξρνπλ θαλφλεο θαη θάηνρνη ηεο εμνπζίαο παξαθνινπζνχλ 

ηα δξψκελα θαη επηδηψθνπλ ηελ θεξδνθνξία φπνηε νη πεξηζηάζεηο ην επλννχλ. 

Απηνί νη πφιεκνη ζθνπηκφηεηαο έρνπλ σο θχξην ζηφρν ηελ απφθηεζε θπζηθψλ 

ζπλφξσλ θαη θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ γηα εκπνξηθνχο ή πνιηηηθνχο ιφγνπο. 

Δπίζεο, νη επεθηαηηθνί πφιεκνη, φπνπ παξφιν πνπ ηνπο ραξαθηήξηζε εγθιήκαηα 

θαηά ηεο αλζξσπφηεηαο, αλαγλψξηζε φηη είλαη αξθεηά πξνζνδνθφξνη γηα ην 

θξάηνο πνπ ηνπο δηεμάγεη. 

Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη νη έλλνηεο ηνπ πνιέκνπ, ηεο πνιηηηθήο θαη 

ηεο νηθνλνκίαο αιιεινζπλδένληαη, έρνπλ θνηλφ ηφπν θαη παξφιν πνπ ν θφζκνο 

έρεη αιιάμεη απφ ηφηε, νη βαζηθέο ηνπνζεηήζεηο ησλ πξψησλ ζεσξεηηθψλ 

παξακέλνπλ δηαρξνληθέο θαη αλαιινίσηεο. 

 

1.2 Οι ςυνϋπειεσ του πολϋμου ςτην οικονομικό ιςτορύα 

Ο πφιεκνο έρεη επεξεάζεη κε ηξφπν αλεμίηειν θαη θαζνξηζηηθά ηελ 

νηθνλνκηθή ηζηνξία ζηα βάζε ησλ αηψλσλ θαη ζε φιν ην θάζκα ηεο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηαο. Νηθεηέο πνιέκσλ δηακφξθσζαλ ηνπο νηθνλνκηθνχο ζεζκνχο θαη 

ηηο δνκέο ηνπ εκπνξίνπ. Πφιεκνη επεξέαζαλ, αιιά θαη πξνθάιεζαλ ηηο 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. Πξνπάλησλ φκσο, ν ζπζηεκαηηθά επαλαιακβαλφκελνο  
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πφιεκνο ζηξαγγίδεη πινχην, απνδηνξγαλψλεη αγνξέο θαη ζπκπηέδεη ηελ νηθνλνκηθή 

κεγέζπλζε. 

Οη πφιεκνη θνζηίδνπλ (ζε ρξήκα θαη κέζα), είλαη θαηαζηξεπηηθνί (γηα ην 

θεθάιαην ηφζν ην νηθνλνκηθά ινγηδφκελν, φζν θαη ην αλζξψπηλν), είλαη 

αλαζεσξεηηθνί (γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ  εκπνξίνπ, ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ, ηε 

δηαρείξηζε ηεο εξγαζίαο, θ.ιπ.). Οη κεγάινη πφιεκνη πξνθαινχλ ηζρπξνχο 

θινληζκνχο γηα ηηο νηθνλνκίεο ησλ ρσξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ άκεζα ή πνιιέο 

θνξέο θαη έκκεζα. Παξά θάπνηεο ζεηηθέο πιεπξέο φπσο ε βξαρππξφζεζκε 

ηφλσζε θαη καθξνπξφζεζκε αλνηθνδφκεζε κεηά ηελ θαηαζηξνθή, ν πφιεκνο 

γεληθά εκπνδίδεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ππνλνκεχεη ηελ επεκεξία. Πνιιέο 

εηδηθέο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηνπ πνιέκνπ επαλαιακβάλνληαη ζηηο ηζηνξηθέο 

πεξηφδνπο θαη ηνπο ηφπνπο. 

Ζ πιεξσκή ησλ πνιέκσλ είλαη θεληξηθφ πξφβιεκα γηα ηα θξάηε. Απηφ 

ίζρπζε ηδίσο ζηηο απαξρέο ηεο λεσηεξηθήο Δπξψπεο (15νο έσο 18νο αηψλαο), 

φηαλ ν πφιεκνο εμαξηηφηαλ πνιχ απφ κηζζνθνξηθέο δπλάκεηο. Ζ Ηζπαλία θαη ε 

Πνξηνγαιία εηζήγαλ αζήκη θαη ρξπζφ απφ ηελ Ακεξηθή γηα λα πιεξψζνπλ ηνπο 

ζηξαηνχο ηνπο, αιιά ζε ηφζν κεγάιεο πνζφηεηεο πνπ ηειηθά δηαβξψζεθε ε αμία 

απηψλ ησλ κεηάιισλ. 

Έλαο ηξφπνο λα πιεξψζνπλ νη θπβεξλήζεηο γηα ηνλ πφιεκν είλαη ε επηβνιή 

θφξσλ (πνπ κεηψλεη ηηο δαπάλεο ησλ πνιηηψλ θαη ηηο επελδχζεηο). Έλαο άιινο λα 

δαλεηζζνχλ (πνπ απμάλεη ην δεκφζην ρξένο), αιιά ν δαλεηζκφο γηα ηνλ πφιεκν 

κπνξεί λα νδεγήζεη θξάηε ζηε ρξενθνπία, φπσο ηελ Ηζπαλία ην 1557 θαη ην 1596. 

Έλαο ηξίηνο ηξφπνο είλαη λα ηππψλεηαη ρξήκα (πνπ ππξνδνηεί ηνλ πιεζσξηζκφ). 

Ο πιεζσξηζκφο ιεηηνπξγεί έηζη ζπρλά σο έκκεζνο θφξνο ζε κηαλ εζληθή νηθνλνκία 

γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πνιέκνπ. 

Ο Α΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο πξνθάιεζε νιέζξην πιεζσξηζκφ, θαζψο νη 

κεηέρνπζεο ρψξεο έθπγαλ απφ ηνλ θαλφλα ηνπ ρξπζνχ θαη εμέδηδαλ ειεχζεξα 

ρξήκα. Ο πιεζσξηζκφο ζπλφδεπζε επίζεο ηνλ Δκθχιην Πφιεκν ζηηο ΖΠΑ, ηνλ Β΄ 

Παγθφζκην Πφιεκν θαη ηνλ πφιεκν ηνπ Βηεηλάκ. Αλ θαη ηζρπξφηεξνο ζηηο πνιεκηθέο 

δψλεο, κπνξεί λα εθηείλεηαη αθφκα θαη ζε νπδέηεξεο ρψξεο (ιφγσ ηεο 

απνδηνξγάλσζεο ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ ειιείςεσλ). 
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Οη ζάλαηνη ζηηο κάρεο, νη επηδεκίεο θαη άιιεο δεκνγξαθηθέο αλαηαξαρέο 

έρνπλ πνιχ εθηεηακέλεο επηπηψζεηο. Ο Α΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο ζπλέβαιε ζηελ 

επηδεκία ηεο γξίπεο ηνπ 1918 πνπ ζθφησζε εθαηνκκχξηα. Οη ζηξαηησηηθέο 

δπλάκεηο ζηελ Αλαηνιηθή Αθξηθή ίζσο λα ππξνδφηεζαλ ην μέζπαζκα απηνχ πνπ 

έγηλε ε παγθφζκηα επηδεκία ηνπ HIV. 

ινη ζρεδφλ νη πφιεκνη γίλνληαη γηα ηνλ έιεγρν εδαθψλ, θαη κεξηθέο θνξέο 

γηα εηδηθνχο νηθνλνκηθνχο πφξνπο, φπσο νξπθηά, θαιιηεξγήζηκε γε, ή πφιεηο. Σα 

ζρήκαηα λίθεο θαη ήηηαο ζηνπο πνιέκνπο ζηελ πνξεία ηεο ηζηνξίαο δηακφξθσζαλ 

ηελ θαηεχζπλζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο θαη ησλ ζεζκψλ ηεο. Γηα παξάδεηγκα, 

φηαλ ε Πνξηνγαιία ην 16ν αηψλα ρξεζηκνπνίεζε θαλφληα πάλσ ζηα πινία γηα λα 

αλνίμεη ζαιάζζηνπο δξφκνπο πξνο ηελ Αζία θαη απέζπαζε ην εκπφξην ηνπ 

πηπεξηνχ απφ ηε Βελεηία (πνπ βαζηδφηαλ ζηνπο ρεξζαίνπο δξφκνπο κέζσ ηεο 

Μέζεο Αλαηνιήο), έζεζε ζε θίλεζε κηα βαζηά κεηαηφπηζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θέληξνπ 

βάξνπο ηεο Δπξψπεο καθξηά απφ ηε Μεζφγεην θαη πξνο ηνλ Αηιαληηθφ 

(www.kathimerini.gr 2003). 

Οη επηηπρείο απηνθξαηνξίεο ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ πφιεκν γηα λα 

ζπγθεληξψζνπλ ηνλ έιεγρν κηαο νηθνλνκηθήο δψλεο, σζψληαο ζπρλά ηε δψλε ζηηο 

πην πξφζθνξεο θαηεπζχλζεηο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ζηξαηησηηθήο ηνπο ηζρχνο. Οη 

ππνδνκέο κεηαθνξψλ θαη επηθνηλσληψλ αληαλαθινχλ ηνλ πνιηηηθφ έιεγρν ηεο 

θεληξηθήο αξρήο. ηαλ επξσπατθά θξάηε θαηέθηεζαλ ζηξαηησηηθά ππεξπφληηεο 

απνηθίεο (16νο έσο 19νο αηψλαο), ηηο αλέπηπμαλ νηθνλνκηθά ψζηε λα σθειήζνπλ 

ηε κεηξηθή ρψξα. Γηα παξάδεηγκα νη πεξηζζφηεξεο γξακκέο ζηδεξνδξφκσλ ζηε 

Ννηηνδπηηθή Αθξηθή θαηαζθεπάζζεθαλ απφ ηα νξπρεία θαη ηηο θπηείεο πξνο ηα 

ιηκάληα. Οη απηνθξαηνξίεο πάζρνπλ σζηφζν εγγελψο απφ ηα πξνβιήκαηα ησλ 

ζπγθεληξσηηθψλ νηθνλνκηψλ - αλαπνηειεζκαηηθφηεηα, ρακειφ εζηθφ, θαη 

ζηαζηκφηεηα. Οξηζκέλνη κειεηεηέο ππνζηεξίδνπλ επίζεο φηη νη απηνθξαηνξίεο 

εμαληινχλ ηνπο πφξνπο ηνπο δηεμάγνληαο αθξηβνχο πνιέκνπο καθξηά απφ ηε ρψξα 

ηνπο θαη ζπκβάιινπλ έηζη ζην δηθφ ηνπο ηέινο (www.kathimerini.gr 2003). 

Χζηφζν, φπσο πξνείπακε, ε ζρέζε ηεο ζηξαηησηηθήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο 

ηζρχνο, εκθαλίδεηαη ακθίδξνκε, δεδνκέλνπ φηη αθελφο ε χπαξμε ηζρπξήο θαη 
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αθκάδνπζαο νηθνλνκίαο είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα δηαηεζνχλ πφξνη γηα ηελ 

παξαγσγή ζηξαηησηηθήο ηζρχνο, αθεηέξνπ ε ηειεπηαία, ζπκβάιιεη φρη κφλν ζηελ 

πξνζηαζία ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, αιιά θαη ζηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζή ηεο, θαζψο 

εμαζθαιίδεη ηελ εηξήλε, πξνζηαηεχεη ηα εζληθά ζπκθέξνληα θαη ζπληειεί ζηελ 

πξνψζεζή ηνπο (parisis 2009). 

Δλ θαηαθιείδη,ε νηθνλνκηθή ηζρχο απνηειεί ην ζεκέιην θαη πξνυπφζεζεηεο 

ζηξαηησηηθήο ηζρχνο. Ζ θαηνρή νηθνλνκηθήο ηζρχνο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ 

απφθηεζε ζηξαηησηηθήο ηζρχνο, αιιά κπνξεί επίζεο λα ζπκβεί θαη ην αληίζηξνθν. 

Αλαθνξά ζηε δηαδξαζηηθή ζρέζε νηθνλνκίαο θαη έλνπιεο δχλακεο βξίζθνπκε θαη 

ζηνλ Θνπθπδίδε, ν νπνίνο ζηελ εμηζηφξεζή ηνπ απνδεηθλχεη ηελ ζπλάθεηα ηεο 

εμάξηεζεο ηεο πνιεκηθήο ηζρχνο κε ηελ νηθνλνκηθή αθκή, φζν  θαη ην αληίζηξνθν: 

φηη δειαδή ε πνιεκηθή ηζρχο δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε (parisis 2009). 

   

1.3 χϋςη Άμυνασ - Αςφϊλειασ 

Ζ θχζε ηνπ πνιέκνπ, πξνυπνζέηεη ηελ ελλνηνινγηθή πξνβνιή ηεο βίαο σο 

θαηαιπηηθνχ θνηλσληθνχ θαηλνκέλνπ ε νπνία απνγπκλσκέλε απφ εζηθνινγηθνχο 

αθνξηζκνχο πξνβάιεη σο ην παξαδεθηφ κέζν ηνπ κνλαδηθνχ πξνζηαηεπηηθνχ 

κεραληζκνχ γηα ηνπο θηλδχλνπο-απεηιέο πνπ πξνέξρνληαη είηε απφ ην εζσηεξηθφ, 

είηε απφ ην εμσηεξηθφ ελφο θξάηνπο. Γειαδή ζπλππάξρνπλ ζηελ έλλνηα-θχζε ηνπ 

πνιέκνπ ηφζν  ε έλλνηα ηεο βίαο φζν θαη απηή ηεο απεηιήο (Λίηζαο 2010). Χο βία 

ραξαθηεξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ πνιεκηθψλ ελεξγεηψλ ζηα εθάζηνηε πεδία ησλ 

µαρψλ αλάκεζα ζε εζλφηεηεο, θξάηε ή ζπκκαρίεο. Δλψ σο απεηιή ραξαθηεξίδεηαη 

ε «ζθηά ηνπ πνιέκνπ» πάλσ απφ ηελ εηξήλε θαη ε επηξξνή ηεο ζηελ νηθνλνµηθή θαη 

πνιηηηθή δνκή ησλ θξαηψλ (Pigou 1921).  

Καζψο ε απεηιή ηνπ πνιέκνπ είλαη µία ππαξθηή θαηάζηαζε ζηε επνρή καο, 

ηα θξάηε δελ δχλαηαη λα µελ ηε ιακβάλνπλ ζνβαξά ππφςε ηνπο. ζν ιηγφηεξν 

εθηξέςνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο απφ απηή ηελ δπζάξεζηε πξαγκαηηθφηεηα, ηφζν 

ιηγφηεξν ζα ππνθέξνπλ (Μνπηζίδεο 2012).  
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Ζ βία πνπ αζθείηαη απφ θνξείο δηαρείξηζεο ηεο εζλνθξαηηθήο θπξηαξρίαο, ηα 

θξάηε, δελ ιεηηνπξγεί κφλν σο θαηαιχηεο ζην εζσηεξηθφ ηνπο, αιιά ιακβάλνληαο 

ηε δηάζηαζε ηνπ πνιέκνπ, ιεηηνπξγεί σο έθθαλζε ηεο νληνινγηθήο απζππαξμίαο κε 

απψηεξν ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε ησλ θξαηηθψλ ζθνπψλ ζηελ δηεζλή αξέλα, 

εμαζθαιίδνληαο  ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο γηα ηελ επηβίσζε ηνπο. Ζ δηαρξνληθή 

θαη δπλεηηθήηάζε ζπζζψξεπζεο ηζρχνο, δειαδή εκεηαηξνπή κέζσλ απφ 

θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο ζε 

ηζρχ,ζπλδξάκεη θαη ζπληειεί  ζηελ ζπλνιηθή επεκεξία ησλ πνιηηψλ ηνπ θάζε  

θξάηνπο (Λίηζαο 2010). ε έλα θφζκν πνπ νη πφξνη θαη νη πινπηνπαξαγσγηθνί 

ζπληειεζηέο είλαη πεπεξαζκέλνη, µε δεδνκέλε ηελ αλάγθε θαη απαίηεζε ησλ 

θξαηψλ ζηελ εμαζθάιηζε ηνπο γηα κειινληηθή αλάπηπμε θαη αζθάιεηα, 

δεκηνπξγνχληαη ζπλζήθεο βίαηεο δηεθδίθεζεο. Έηζη θαζψο ε ζθηά ηνπ πνιέκνπ 

απιψλεηαη πάλσ απφ έλα θξάηνο θαη ε επηβνπιή ησλ εκεδαπψλ πφξσλ γίλεηαη 

απεηιή, ε αλάγθε γηα εμαζθάιηζε ησλ πφξσλ, κέζσ ηεο απηάξθεηαο, ζεκειηψλεηαη 

σο βαζηθφο ζηφρνο ελφο θξάηνπο. 

Ζ έλλνηα ηεο άκπλαο, απφ ηελ άιιε κεξηά, νξίδεηαη σο ε πξνζπάζεηα γηα 

απνηξνπή ησλ πάζεο θχζεσο επηβνπιέσλ απφ ην λα πξνζβάιινπλ ή λα 

δηεθδηθήζνπλ µε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηα νηθεία ζπκθέξνληα ή ηνπο εκέηεξνπο 

πφξνπο ηζρχνο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζηνηρεηνζεηείηαη ε έλλνηα ηεο αζθάιεηαο. 

Ζ δηαθνξά ησλ ελλνηψλ ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο είλαη ιεπηή, σζηφζν 

είλαη άθξσο νπζηψδεο. Ζ αζθάιεηα αλαθέξεηαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ θξάηνπο απφ 

νπνηνλδήπνηε εμσηεξηθφ επηβνπιέα πνπ δελ πεξηνξίδνληαη µφλν ζε πνιεκηθνχο θαη 

πξνθαλείο ερζξνχο, αιιά ζε νηηδήπνηε µπνξεί λα πξνθαιέζεη δπζιεηηνπξγία ζε 

έλα θξάηνο (Μνπηζίδεο 2012). Ζ άκπλα αλαθέξεηαη θπξίσο ζε θηλδχλνπο 

ζηξαηησηηθήο θχζεσο, ρσξίο βέβαηα λα πεξηνξίδεηαη ζε ακηγψο εδαθηθέο επηζέζεηο 

(Καληάο 2005). ηε ζχγρξνλε επνρή νη ζεκαζίεο ηεο εζληθήο άκπλαο θαη ηεο 

εζσηεξηθήο αζθάιεηαο αξρίδνπλ ζηαδηαθά λα ζπγθιίλνπλ. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα ε Κνηλή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή θαη Πνιηηηθή Αζθάιεηαο (ΚΔΠΠΑ) πνπ 

ζεσξεί ηελ άκπλα θαη αζθάιεηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζπλαθείο φξνπο.

Ζ εζληθή άκπλα, απφ ηε ζθνπηά ησλ νηθνλνκηθψλ, εμαξηάηαη απφ ηξεηο 

παξάγνληεο: 
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1. Σελ πνζφηεηα ησλ ζηξαηεγηθψλ πεγψλ πνπ είλαη δηαζέζηκνη ηψξα 

θαη ζην κέιινλ. 

2. Σν πνζνζηφ απηψλ ησλ πεγψλ πνπ θαηαλέκνληαη ζηελ εζληθή 

άκπλα. 

3. Σελ απνδνηηθφηεηα ησλ πεγψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εζληθή 

άκπλα. (Hitch 1960) 

 

1.4 τρατιωτικϋσ Δαπϊνεσ 

Οη ζηξαηησηηθέο δαπάλεο αλαθέξνληαη ζην θφζηνο δηαρείξηζεο θαη 

ζπληήξεζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ πιηθνχ (πνιεκηθνχ θαη κε) πνπ 

πξννξίδνληαη γηα ηελ παξαγσγή ηεο εζληθήο άκπλαο θαη αζθάιεηαο, ηφζν ζε 

πεξηφδνπο εηξήλεο φζν θαη ζε πεξηφδνπο θξίζεσλ ή πνιεκηθψλ ζπξξάμεσλ. Οη 

πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ησλ ακπληηθψλ δαπαλψλ, φπσο γξάθεη ν Υξ. 

Κφιιηαο, κπνξεί λα είλαη νηθνλνκηθνί, πνιηηηθνί, ζηξαηεγηθνί, αθφκα θαη ηζηνξηθνί, 

αλ θαη ηειηθά εθείλνο πνπ βαξαίλεη είλαη ν νηθνλνκηθφο παξάγσλ. Ζ ηζρχο κηαο 

κεγάιεο δχλακεο αληαλαθιάηαη, κεηαμχ ησλ άιισλ, θαη ζην χςνο ησλ ακπληηθψλ 

ηεο δαπαλψλ. Ζ δηαηήξεζε ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ηεο ππεξδχλακεο εθ κέξνπο ησλ 

Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, παξά ηα πξνβιήκαηα θαη ηελ αλάδπζε λέσλ ηζρπξψλ 

παηθηψλ ζην παγθφζκην γεσζηξαηεγηθφ παηρλίδη δελ είλαη ηπραία, αλ ιάβνπκε 

ππφςε φηη νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο δαπαλνχλ γηα ηηο έλνπιεο δπλάκεηο ηνπο άλσ 

ησλ 600 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ εηεζίσο, ηε ζηηγκή πνπ ε ακέζσο 

αθνινπζνχζα ζε κέγεζνο ζηξαηησηηθψλ δαπαλψλ, Κίλα, δειψλεη ακπληηθφ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο ηάμεο ησλ 60 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, ελψ ν αληίζηνηρνο 

ξσζηθφο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη επηζήκσο ζε πεξίπνπ 40 δηο δνιάξηα (parisis 

2009). 

πλαθψο, ην θφζηνο ησλ ζηξαηησηηθψλ εμνπιηζκψλ γηα έλα θξάηνο 

απνηειείηαη απφ ην νηθνλνκηθφ χςνο ηεο επέλδπζεο γηα ηελ αγνξά ησλ νπιηθψλ 

ζπζηεκάησλ ή γηα ηελ παξαγσγή ηνπο, αλ απηά παξάγνληαη απφ ην ίδην ην θξάηνο, 

θαη είλαη κέγεζνο άκεζα κεηξήζηκν, θαζψο κπνξεί λα κεηξεζεί ζε πνζνηηθέο 

κνλάδεο (αμία ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο). Σνπνζεηψληαο φκσο ηελ απφδνζε ηεο 

δαπάλεο κε πνιηηηθά θαη ζηξαηησηηθά θξηηήξηα, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

επέλδπζεο κεηξηέηαη ζε κνλάδεο απνηξνπήο θαη σο κέγεζνο κπνξεί κφλν λα 



 

8 

εθηηκεζεί κε βάζε νξηζκέλεο παξαδνρέο. Πξψηνλ, ηη πιήγκα κπνξεί λα επηθέξεη 

ζηνλ αληίπαιν, δεχηεξνλ, ην κέγεζνο ηεο ζηξαηησηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ νπιηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ηξίηνλ, ην θφζηνο πνπ δεκηνπξγείηαη ζηνλ αληίπαιν απφ ηα αληίκεηξα 

πνπ πξέπεη λα ιάβεη (Κπξηαδήο n.d.). Έηζη, δηαπηζηψλεηαη φηη ε απφδνζε ηεο 

επέλδπζεο ζε ζηξαηησηηθφ εμνπιηζκφ, αιιά θαη ε επίδξαζή ηεο ζην θνηλσληθφ 

ζχλνιν, δελ κπνξνχλ λα θξίλνληαη κφλν κε νηθνλνκηθνχο θαη πνζνηηθνχο φξνπο, 

αιιά θαη κε πνιηηηθνχο, θνηλσληθνχο θαη ζαθψο πνηνηηθνχο (Αλαζηαζφπνπινο 

2013). 

Γεληθφηεξα, νη ζηξαηησηηθέο δαπάλεο είλαη δχζθνιν λα νξηζηνχλ. Ηδξχκαηα 

αξκφδηα γηα ζέκαηα άκπλαο έρνπλ πηνζεηήζεη πξφηππνπο νξηζκνχο, αιιά νη 

εζληθέο θπβεξλήζεηο είλαη ειεχζεξεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο 

νξηζκνχο. 

Δηδηθφηεξα,νξηζκνί γηα ηηο ζηξαηησηηθέο δαπάλεο έρνπλ αλαπηπρζεί απφ ην 

ΝΑΣΟ, ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ) θαη ηνλ Οξγαληζκφ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ (ΟΖΔ), νξγαληζκνί νη νπνίνη δεκηνπξγήζεθαλ είηε σο απνηέιεζκα ηνπ Β΄ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ είηε πνιχ αξγφηεξα απφ ην πέξαο ηνπ. Δάλ αλαηξέμνπκε 

φκσο ζην δηαδίθηπν  ζα δηαπηζηψζνπκε φηη σο: «Ακπληηθέο δαπάλεο, νξίδνληαη νη 

δαπάλεο ζηηο νπνίεο πξνβαίλνπλ νη εζληθέο θπβεξλήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα 

θαιχςνπλ ην θφζηνο ζπληήξεζεο ησλέλνπισλ δπλάκεσλ»(wikipedia 2017). πσο 

έρνπκε πξναλαθέξεη θάζε ρψξα είλαη ειεχζεξε λα θαζνξίζεη ην χςνο ησλ 

παξαπάλσ δαπαλψλ θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ λα θαηαζηήζεη δηεζλψο ηηο 

πξνζέζεηο ηεο αλαιφγσο ησλ δπλαηνηήησλ ηεο (Lebovic 1999). Έλαο άιινο 

νξηζκφο πνπ ζα κπνξνχζε λα απνδψζεη ηελ έλλνηα είλαη «ην ζχλνιν ησλ 

αλζξψπηλσλ θαη πιηθψλ πφξσλ πνπ παξέρνληαη απφ κία ρψξα γηα ηελ άκπλά ηεο 

έηζη ψζηε λα εγγπεζεί ε εζληθή αλεμαξηεζία, ε αθεξαηφηεηα ηεο επηθξάηεηάο ηεο θαη 

λα δηαηεξήζεη ηελ εζσηεξηθή αζθάιεηα θαη ηε δεκφζηα ηάμε» (Herrera 1994). 

Αο δνχκε φκσο, αλαιπηηθφηεξα ηη αθξηβψο ελλννχκε. Αλαηξέρνληαο ζηελ 

δηεζλή βηβιηνγξαθία δηαπηζηψλνπκε φηη είλαη θνηλά απνδεθηφ φηη νη ακπληηθέο 

δαπάλεο θάζε ρψξαο δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο (Μνπηζίδεο 2012): 

(1) Λειτουργικϊ ϋξοδα 
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 Μηζζνί, επηδφκαηα θαη ζπληάμεηο ζηξαηησηηθνχ θαη γξαθεηνθξαηηθνχ 

πξνζσπηθνχ. 

 Καηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ζηξαηησηηθνχ πιηθνχ, ππνδνκψλ, 

εγθαηαζηάζεσλ, ζρνιψλ θαη λνζνθνκείσλ. 

 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ, πξψησλ πιψλ, ππξνηερληθψλ θαη έλδπζεο. 

 Πξνκήζεηα θαη παξαγσγή νπιηζκνχ. 

 Αγνξά ζπκβαηηθψλ νπινζπζηεκάησλ. 

 Δγρψξηα παξαγσγή νπιηζκνχ. 

(2) Έρευνα και ανϊπτυξη 

(3)  Λοιπϋσ δαπϊνεσ 

 πλδξνκέο ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο, αλζξσπηζηηθή βνήζεηα θαη 

εηξελεπηηθέο απνζηνιέο. 

 ηξαηησηηθέο αζθήζεηο θαη επηρεηξήζεηο. 

 Πνιηηηθή άκπλαο–αζθάιεηαο (Beattie 2015). 

 

Χζηφζν, εγείξνληαη εξσηήκαηα ζην θαηά πφζν ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ ζηξαηησηηθψλ δαπαλψλ ηα παξαθάησ:  

 ε εμσηεξηθή ζηξαηησηηθή βνήζεηα, 

 νη δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δπλάκεηο αζθαιείαο, (φπσο ηεο 

ρσξνθπιαθήο θαη ησλ ζπλνξηνθπιάθσλ) πνπ είλαη κέξε ηεο ζηξαηησηηθήο δχλακεο 

αιιά παξάιιεια ζπκκεηέρνπλ ζηελ αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ,  

 ε ρξεκαηνδφηεζε ζηξαηησηηθψλ ζπληάμεσλ, 

 νη δαπάλεο γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε ζε ακπληηθά ζέκαηα. 

Ζ έιιεηςε, εμ αξρήο θαη ζε παγθφζκην επίπεδν, ελφο εληαίνπ νξηζκνχ 

ζηξαηησηηθψλ δαπαλψλ δεκηνπξγεί δηαθχκαλζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ζηνηρείσλ γηα 

ηηο δαπάλεο. Χζηφζν, ε αλαδήηεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ ζηξαηησηηθψλ δαπαλψλ, 

ζηε βάζε ησλ δεκνζηεπκέλσλ ηζηνξηθψλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ ηεο επνρήο ην Β΄ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ γηα ηελ κεηέπεηηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ ΖΠΑ, απνηειεί 

αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο. 

 



 

10 

1.5 Οικονομικό τησ Άμυνασ - Αςφϊλειασ 

χκθσλα κε ηνπο ξεαιηζηέο, ε εζληθή άκπλα απνηειεί πξνηεξαηφηεηα έλαληη 

άιισλ ζηφρσλ ελφο θξάηνπο φπσο ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, θνηλσληθή επεκεξία 

θ.α. Ζ ηεξαξρηθή νπηηθή ησλ πξαγκάησλ απέδηδε ζηελ εζληθή άκπλα-αζθάιεηα ηνλ 

φξν«πςειή πνιηηηθή», ελψ ζε άιια θξαηηθά, νηθνλνκηθά θαη  θνηλσληθά ζέκαηα ηνλ 

φξν«ραµειή πνιηηηθή». Οη ξεαιηζηέο ηζρπξίδνληαη πσο ε νηθνλνµηθή αλάπηπμε 

είλαη µία πνιπηέιεηα πνπ µφλν ηα αζθαιή θξάηε κπνξνχλ λα απνιαχζνπλ.Ζ 

αλάγθε γηα νηθνλνµηθή δηαρείξηζε ηνπ ζηξαηησηηθνχ πιηθνχ θαη αλζξψπηλνπ 

δπλαµηθνχ, ε αλάγθε γηα απφθηεζε ζηξαηεγηθψλ πφξσλ, ε επηινγή αλάκεζα ζε 

εγρψξηα παξαγσγή ή εηζαγσγή ακπληηθνχ εμνπιηζκνχ θαη νη νηθνλνκηθέο 

ζπκκαρίεο είλαη ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηα πεδία ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηεο 

αζθάιεηαο ελ θαηξψ εηξήλεο. Δπίζεο, ελ θαηξψ πνιέκνπ, ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

έλνπινπ αγψλα, ε θηλεηνπνίεζε ηεο βηνκεραληθήο κεραλήο θαη ε νηθνλνµηθή 

απνδπλάκσζε ηνπ αληηπάινπ είλαη ζέκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη εμίζνπ ζηα ίδηα 

πεδία. πλεπψο, νηθνλνκηθνί παξάγνληεο παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζε 

δεηήκαηα εζληθήο άκπλαο, αζθάιεηαο, δχλακεο θαη ζηξαηησηηθήο ζχγθξνπζεο. Σα 

θξάηε ρξεζηκνπνηνχλ νηθνλνκηθά κέζα γηα ζηξαηησηηθνχο θαη πνιηηηθνχο ζθνπνχο, 

αιιά θαη ζηξαηησηηθά θαη πνιηηηθά µκέζα γηα νηθνλνκηθνχο ζθνπνχο. Ζ 

επηζηεκνληθή ζπλέλσζε ησλ δχν πεδίσλ γέλλεζε ηα νηθνλνκηθά ηεο άκπλαο-

αζθάιεηαο (Dombrowski 2005). 

Ζ επίδξαζε ησλ ακπληηθψλ δαπαλψλ ζηελ νηθνλνκία έρεη κειεηεζεί ηφζν 

ζεσξεηηθά φζν θαη εκπεηξηθά. Ζ ζεσξεηηθή αλάιπζε επέηξεςε ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ελφο αξηζκνχ δηαχισλ κέζσ ησλ νπνίσλ νη ακπληηθέο δαπάλεο κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ηελ νηθνλνκία. Ζ ζρεηηθή ζεκαζία ησλ επηδξάζεσλ απηψλ θαη ε 

ζπλνιηθή επίπησζε ζηελ αλάπηπμε ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ εκπεηξηθή αλάιπζε. 

Παξαθάησ, παξνπζηάδνληαη κεξηθέο απφ ηηο επηπηψζεηο ησλ ακπληηθψλ δαπαλψλ 

ζηελ εξγαζία, ην θεθάιαην, ηελ ηερλνινγία θαη ην ρξένο ησλ ρσξψλ. 

ζνλ αθνξά ηελ εξγαζία έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα ζηηο αλαπηπζζφκελεο 

ρψξεο είλαη ε δεκηνπξγία επαξθνχο εηδηθεπκέλνπ θαη εθπαηδεπκέλνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ, θαζψο ε νηθνλνκία αλαπηχζζεηαη. Οη ακπληηθέο δαπάλεο κπνξνχλ λα 

έρνπλ ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο πάλσ ζηελ εξγαζία. Ο ζηξαηφο κπνξεί λα 

εθπαηδεχζεη ηνπο ζηξαηηψηεο κε ηερληθέο θαη δηνηθεηηθέο δεμηφηεηεο ηηο νπνίεο 
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κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ζηε κεηέπεηηα πνιηηηθή ηνπο δσή. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά απηέο νη επηδξάζεηο κπνξεί λα είλαη αζήκαληεο θαη ε ακπληηθή βηνκεραλία 

κπνξεί λα πξνζειθχζεη εηδηθεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη πνιχηηκνπο πφξνπο 

απαξαίηεηνπο γηα ην βηνκεραληθφ ηνκέα ηεο ρψξαο, ιεηηνπξγψληαο ζαλ ηξνρνπέδε 

γηα ηελ αλάπηπμε. Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη νη ακπληηθέο δαπάλεο ζα 

κπνξνχζαλ λα είλαη εηο βάξνο ησλ δαπαλψλ γηα εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε (Deger 

1986), αζθψληαο αξλεηηθή επηξξνή ζηελ αλάπηπμε. 

Με άιια ιφγηα, νη ζέζεηο εξγαζίαο απνηεινχλ κεγάιν κέξνο ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζηξαηησηηθψλ δαπαλψλ. Φπζηθά ππάξρνπλ ηα ελεξγά ζηξαηεχκαηα, 

αιιά ππάξρεη επίζεο κηα ζεκαληηθή ππνδνκή γχξσ απφ απηά πνπ απαηηεί 

εξγνιάβνπο, εκπφξνπο, ζπκβνχινπο θαη νχησ θαζεμήο γηα λα ζηεξίμνπλ ηνλ 

ζηξαηφ. ηε ζπλέρεηα, ππάξρνπλ νη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ αλαδχνληαη σο 

απνηέιεζκα ησλ ζηξαηησηηθψλ δαπαλψλ, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηα πάληα, απφ 

θαηαζθεπαζηέο φπισλ έσο ηα εζηηαηφξηα πνπ αλνίγνπλ θνληά ζε ζηξαηησηηθέο 

βάζεηο. Καη εδψ, νη νηθνλνκνιφγνη ηεο ειεχζεξεο αγνξάο επηζεκαίλνπλ φηη νη 

δεκφζηεο δαπάλεο πνπ πξφθεηηαη λα ζηεξίμνπλ άκεζα ή έκκεζα απηέο ηηο ζέζεηο 

εξγαζίαο απνξξνθνχλ πξάγκαηη ηνλ ηζνδχλακν αξηζκφ ζέζεσλ εξγαζίαο - ή 

κεγαιχηεξν - απφ ηελ ηδησηηθή νηθνλνκία ιφγσ ηεο θνξνιφγεζεο πνπ απαηηείηαη 

γηα ηε δεκηνπξγία ηνπο (Beattie 2015). 

Πξαγκαηηθά θαηαιήγνπκε ζην εξψηεκα αλ έλαο κφληκνο ζηξαηφο είλαη 

αλαγθαηφηεηα ή φρη. Αλ είλαη, ηφηε ζα ρξεηαζηεί λα ζπζηαζηνχλ θάπνηεο ζέζεηο 

εξγαζίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα γηα λα ζπκβεί απηφ. Φπζηθά, νη άλζξσπνη ζα 

ζπλερίζνπλ λα δηαθσλνχλ γηα ην κέγεζνο πνπ ζα πξέπεη λα έρεη απηφο ν ζηξαηφο. 

Σν παξαπάλσ, είλαη έλα ηφζν πνιηηηθφ φζν θαη νηθνλνκηθφ εξψηεκα. 

ζνλ αθνξά ην θεθάιαην νη ζηξαηησηηθέο δαπάλεο κπνξεί λα έρνπλ ζεηηθέο 

ή αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ απνηακίεπζε θαη ζηηο επελδχζεηο. Σν θεθάιαην είλαη 

πεπεξαζκέλν θαη εάλ μνδεπηεί ζε κία θαηεγνξία εμφδσλ απηφ ζα εθιείςεη απφ κία 

άιιε (Beattie 2015). Τπνζηεξίδεηαη φηη αλ νη ζηξαηησηηθέο δαπάλεο, νη νπνίεο 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηε θνξνινγία, κεησζνχλ ηφηε ζην κέιινλ νη ηάζεηο 

απνηακίεπζεο κπνξεί λα απμεζνχλ. ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, φκσο, ε αχμεζε 

ησλ εζφδσλ απφ ηε θνξνινγία είλαη δχζθνιε, θαη θαηά ζπλέπεηα νη ζηξαηησηηθέο 

δαπάλεο κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηελ αχμεζε ηεο πξνζθνξάο 
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ρξήκαηνο ε νπνία ζα νδεγήζεη ζε πιεζσξηζκφ θαη θαη’επέθηαζε ζα νδεγήζεη ζε 

κείσζε ηεο απνηακίεπζεο. χκθσλα κε ηνλ Deger (1986) άκεζν αληίθηππν κπνξεί 

λα έρνπλ νη ζηξαηησηηθέο δαπάλεο εηο βάξνο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο πγείαο, κε 

απνηέιεζκα λα απαηηείηαη αχμεζε ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο θαη κείσζε ησλ 

ηδησηηθψλ απνηακηεχζεσλ θαη θαηά ζπλέπεηα αξλεηηθέο επηπηψζεηο ησλ 

ζηξαηησηηθψλ δαπαλψλ ζηηο επελδχζεηο. Απφ ηε κία πιεπξά, γίλεηαη ε ππφζεζε φηη 

νη ζηξαηησηηθέο δαπάλεο κπνξεί λα παξαγθσλίζνπλ ηηο επελδχζεηο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, κπνξεί λα εληζρχζνπλ ηε δήηεζε, ηελ παξαγσγή θαη ηα θέξδε θαη λα 

νδεγήζνπλ ζε αχμεζε ησλ επελδχζεσλ (KolliasC 2004). 

Μεγάιε είλαη ε επηξξνή ησλ ζηξαηησηηθψλ δαπαλψλ θαη ζηελ ηερλνινγία. 

Οη θαηαζθεπαζηέο νπιηθψλ ζπζηεκάησλ θαη θπξίσο πξνεγκέλσλ πξντφλησλ 

κπνξνχλ λα επσθειήζνπλ ηνπο ππφινηπνπο θιάδνπο ηεο βηνκεραλίαο, 

δεκηνπξγψληαο ζεηηθέο εμσηεξηθφηεηεο. Απηφ βέβαηα εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ ηεο 

αλάπηπμεο θαη ηελ χπαξμε, ή ηεο αλάπηπμεο εμ’ αξρήο, αληίζηνηρνπ ηνκέα, κε 

εθπαηδεπκέλν πςειήο πνηφηεηαο εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη ππνζηεξηθηηθή βηνκεραλία. 

χκθσλα κε ηνπο Kollias θ.α. (2004) ε Γαιιία, ε Γεξκαλία θαη ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην θαη ίζσο ζε κηθξφηεξν βαζκφ, ε νπεδία, ε Ηηαιία, ε Ηζπαλία, ε Απζηξία 

θαη ε Οιιαλδία έρνπλ αλαπηχμεη εγρψξηα ακπληηθή βηνκεραλία, κε ηζρπξφ 

πξνζαλαηνιηζκφ εμαγσγψλ, ελψ άιιεο ρψξεο, φπσο ε Διιάδα θαη ε Πνξηνγαιία 

έρνπλ ζπγθξηηηθά κηθξή εγρψξηα παξαγσγή ακπληηθψλ δπλαηνηήησλ κε πνιχ 

αδχλακε ακπληηθή βηνκεραλία θαη έηζη ζηεξίδνληαη ζηηο εηζαγσγέο γηα ζηξαηησηηθφ 

πιηθφ ηνπο (Αλαζηαζφπνπινο 2013).Ο βαζκφο αληαπφθξηζεο ηεο βηνκεραλίαο ησλ 

ΖΠΑ κε ην αληίζηνηρν απφηνθν ζηνπο νηθνλνκηθνχο θαη φρη κφλν δείθηεο, απνηειεί 

θαη ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο. 

Έλα άιιν επηρείξεκα γηα ηνλ αξλεηηθφ νηθνλνκηθφ αληίθηππν ησλ 

ζηξαηησηηθψλ δαπαλψλ είλαη φηη ππάξρεη εθηξνπή ηαιέλησλ θαη ηερληθψλ 

δεμηνηήησλ πξνο ηελ ππνζηήξημε ηεο ζηξαηησηηθήο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. Απηφ 

θαίλεηαη λα είλαη ιίγν άδηθν, θαζψο ζην παξειζφλ ε ζηξαηησηηθή έξεπλα έρεη 

σθειήζεη ηελ ηδησηηθή νηθνλνκία, θαζψο ηα ηερλνινγηθά άικαηα θαη νη ηαιαληνχρνη 

άλζξσπνη έξεαλ κπξνζηά θαη πίζσ. Ζ ζηξαηησηηθή έξεπλα ππήξμε δσηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο ηερλνινγίαο ησλ κηθξνθπκάησλ, ηνπ Γηαδηθηχνπ, 

ηνπ GPS θιπ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, κέξνο ησλ ιφγσλ γηα ηνπο νπνίνπο 



 

13 

ρξεζηκνπνηνχκε drones γηα θσηνγξαθίζεηο γάκσλ θαη ελδερνκέλσο παξαδίδνπκε 

παθέηα ζηνλ Ακαδφλην είλαη ην γεγνλφο φηη ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα έμνδα 

δεκηνπξγίαο ηεο βαζηθήο ηερλνινγίαο ηνπο θαιχθζεθαλ κέζσ ζηξαηησηηθψλ 

δαπαλψλ. 

Τπάξρνπλ ζίγνπξα νξηζκέλνη παξάγνληεο ζηξέβισζεο πνπ αθνξνχλ ηε 

ζηξαηησηηθή έξεπλα θαη αλάπηπμε, αιιά νη δαπάλεο γηα ηελ έξεπλα δελ είλαη 

εμ΄νινθιήξνπ κηα απψιεηα γηα ηελ νηθνλνκία, θαζψο πνιιά απφ ηα επηηεχγκαηα 

επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ εκπνξηθή ηερλνινγία. 

Δπίζεο, νη ζηξαηησηηθέο δαπάλεο έρνπλ ζεσξεζεί σο κηα ζεκαληηθή 

κεηαβιεηή ε νπνία εμεγεί ηελ αχμεζε ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο ζε νξηζκέλεο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη απηφ έρεη νδεγήζεη ζε 

κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. ε γεληθέο γξακκέο, σο ζηνηρείν ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, νη ζηξαηησηηθέο δαπάλεο δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε γηα 

ρξεκαηνδφηεζε.Δάλ κηα άλνδνο ζηηο ζηξαηησηηθέο δαπάλεο, γηα παξάδεηγκα, δελ 

κπνξεί λα ρξεκαηνδνηεζεί κέζσ ηεο θνξνινγίαο, ζα δεκηνπξγήζεη έλα έιιεηκκα. 

Απηφ κπνξεί λα ρξεκαηνδνηεζεί κε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο: ηππψλνληαο 

ρξήκα, ρξεζηκνπνηψληαο ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα, ή κέζσ εμσηεξηθνχ ή 

εζσηεξηθνχ δαλεηζκνχ. Κάζε κία απφ απηέο ηηο κεζφδνπο έρεη θάπνηα φξηα θαη 

ζπλέπεηεο (Dunne 2003).Σα φξηα ησλ επηινγψλ ησλ ΖΠΑ θαη νη δηαδνρηθέο ιχζεηο 

πνπ πξνθξίζεθαλ ζε θάζε πεξίπησζε, επίζεο ζα δηεξεπλεζνχλ ζε απηήλ ηελ 

κειέηε (Αλαζηαζφπνπινο 2013). 

Γεληθά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ν ηνκέαο ησλ ακπληηθψλ δαπαλψλ 

είλαη απνζηεηξσκέλνο απφ ηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία θαη κφλν ηα θξάηε δχλαληαη, 

ζχκθσλα πάιη κε ηνπο ξεαιηζηέο, λα επελδχνπλ. Καλέλαο ζπλεηαηξηζκφο ή νκάδα 

πνιηηψλ δελ κπνξεί λα αλαιάβεη απηφ ην θφζηνο. Ο Adam Smith, ν παηέξαο ηεο 

ειεχζεξεο αγνξάο αλαγλψξηζε ηελ Δζληθή Αζθάιεηα σο ηνλ θαηεμνρήλ ρψξν φπνπ 

ην θξάηνο δηθαηνινγείηαη λα επηβάιεη θφξνπο (Beattie 2015). 

Βαζηθά, ε θάζε θπβέξλεζε δξα ζην φλνκα ηνπ θνηλνχ θαινχ ψζηε λα 

δηαζθαιίζεη φηη ν ζηξαηφο είλαη επαξθψο εμνπιηζκέλνο  γηα λα ππεξαζπηζζεί ην 

έζλνο. ηελ πξάμε φκσο ε άκπλα ηνπ έζλνπο πξνθαιεί θαη πξνβνθάξεη ηα 

ζπκθέξνληα ηνπ έζλνπο ηα νπνία πξνθαινχλ θφβν ζηα άιια έζλε θαη 

θαηαιήγνπκε ζην Θνπθπδίδεην δίιιεκα. 
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Απφ κηα άιιε καηηά, ε εξγαζία παίδεη κεγάιν ξφιν ζηηο ακπληηθέο 

δαπάλεο. ίγνπξα, ππάξρνπλ νη θαζαξά ζηξαηησηηθνί, αιιά ππάξρεη, φπσο 

πξνείπακε, θαη έλαο ζεβαζηφο αξηζκφο δνκψλ πνπ θηίδνληαη γχξν απφ ην 

ζηξαηησηηθφ αληηθείκελν κε ζθνπφ λα ην ππνζηεξίμνπλ, φπσο κεραληθνί, έκπνξνη, 

ζχκβνπινη θ.α. Δπίζεο, ππάξρνπλ θαη άιινη επαγγεικαηίεο απφ θαηαζθεπαζηέο 

φπισλ κέρξη εζηηαηφξηα πνπ αλαπηχζζνληαη γχξσ απφ ηηο ζηξαηησηηθέο βάζεηο θαη 

παξάγνπλ νηθνλνκία  

Ζ θακπχιε guns and butter είλαη κηα θιαζηθή απνηχπσζε ηνπ ηξφπνπ κε 

ηνλ νπνίν ππάξρεη έλα θφζηνο επθαηξίαο γηα θάζε δαπάλε. Αλ πηζηεχεηε φηη έλαο 

κφληκνο ζηξαηφο είλαη κηα αλαγθαηφηεηα γηα έλα έζλνο, ηφηε κπνξεί λα ζπδεηεζεί ην 

κέγεζνο απηνχ ηνπ ζηξαηνχ, αιιά ε χπαξμε ή φρη ηνπ ζηξαηνχ δελ κπνξεί. 

Τπάξρεη έλα νηθνλνκηθφ θφζηνο γηα ηελ εκθάληζε ακπληηθψλ δαπαλψλ πνπ 

εκθαλίδνληαη ζην δεκφζην ρξένο θαη γηα ηελ εμάιεηςε δπλεηηθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο 

απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πξνο ην θνηλφ. Τπάξρεη επίζεο κηα νηθνλνκηθή 

παξακφξθσζε ζε θάζε βηνκεραλία φπνπ βαζίδεηαη ν ζηξαηφο θαζψο 

δηνρεηεχνληαη πφξνη γηα ηελ παξαγσγή θαιχηεξσλ αεξνπιάλσλ, αεξνζθαθψλ θαη 

ππξνβφισλ φπισλ. ια απηά ηα έμνδα είλαη απαξαίηεηα λα αληηκεησπηζηνχλ απφ 

έλα έζλνο , εάλ ζέιεη λα ππεξαζπηζηεί ηνλ εαπηφ ηνπ. Βγάδνπκε ιίγν βνχηπξν γηα 

λα έρνπκε φπια (Beattie 2015). 

Σν πξαγκαηηθφ δήηεκα είλαη ζε ηί κέγεζνο θηάλεη έλα «επαξθέο» πνζφ 

ζηξαηησηηθψλ δαπαλψλ, δεδνκέλνπ φηη θάζε επηπιένλ πνζφ πνπ δαπαλάηαη πάλσ 

απφ ην αλαγθαίν επίπεδν είλαη κηα ζαθήο απψιεηα γηα ηελ νηθνλνκία ζην ζχλνιφ 

ηεο. ε κηα δεκνθξαηία, ην δήηεκα απηφ ηίζεηαη απφ ηνπο ηαγνχο ηεο εμνπζίαο  θαη 

αιιάδεη ρξφλν κε ην ρξφλν. Γηα παξάδεηγκα, νη ζηξαηησηηθέο δαπάλεο ζηηο ΖΠΑ 

κεηψλνληαη θαζψο νη ζηξαηησηηθέο ππνρξεψζεηο ζην εμσηεξηθφ νινθιεξψλνληαη. 

Χζηφζν, ζε κε δεκνθξαηηθά θξάηε, ην επίπεδν ησλ θαηάιιεισλ δαπαλψλ 

απνθαζίδεηαη απφ ιίγνπο εθιεθηνχο θαη ελδέρεηαη λα αλέιζεη ζε αθφκε κεγαιχηεξν 

θφζηνο γηα ηνπο πνιίηεο ηεο ρψξαο. 

 

1.6 Γεωπολιτικό – Γεωοικονομικό – Γεωςτρατηγικό 

Ζ γεσπνιηηηθή (γε + πνιηηηθή) είλαη ε κειέηε ησλ επηδξάζεσλ ηεο 

γεσγξαθίαο (αλζξψπηλεο θαη θπζηθήο) ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο θαη ζηε δηεζλή 
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πνιηηηθή (wikipedia 2017). Χο ζεσξία ρσξηθψλ αιιειεμαξηήζεσλ θαη ηζηνξηθήο 

αηηηφηεηαο, αλαιχεη θαη ζπζρεηίδεη ζηαζεξνχο θαη κεηαβιεηνχο γεσγξαθηθνχο 

παξάγνληεο θαηαιήγνληαο ζε ζπκπεξάζκαηα θαηαλνκήο ηεο ηζρχνο ζην δηεζλή 

ρψξν.. Καηά ην παξειζφλ, ε ζθαίξα επηξξνήο ελφο έζλνπο θαζνξηδφηαλ απφ 

παξάγνληεο πνπ είραλ απνθιεηζηηθή βάζε ηνπο γεσγξαθηθνχο. Οη παξάγνληεο 

απηνί µε ην πέξαο ηνπ ρξφλνπ γίλνληαλ ιηγφηεξν θαίξηνη ζηε δηακφξθσζε 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ησλ θξαηψλ ράξε ζηελ ηερλνινγία θαη ηελ πιεξνθφξεζε 

(Καληάο 2005).Ο ρψξνο ελφο θξάηνπο, ζπκβηβαζκέλνο µε ηα λέα δεδνκέλα, 

κεηαθνξηψλεηαη ζε έλα ζχκπιεγκα ππνδνκηθψλ θαη ππεξδνκηθψλ ρψξσλ, φπσο 

ην θπζηθφ-γεσγξαθηθφ, νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ θαη απνηειεί ηελ γεσπνιηηηθή 

ζπλείδεζε ηνπ (Μάδεο 2002). Οη γεσπνιηηηθέο αλαιχζεηο, γεληθφηεξα, πξέπεη λα 

παξνπζηάδνπλ θαη λα πξνβάιινπλ φια ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ηζρχ ησλ 

δπλάκεσλ θαη ηα νπνία πθίζηαληαη ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ θαη γεσγξαθηθφ 

ρσξηθφ πιαίζην. Ζ γεσπνιηηηθή αλάιπζε είλαη κηα δπλακηθή δηαδηθαζία, επαίζζεηε 

ζηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη εηδηθφηεξα ζηνπο ηνκείο ησλ κεηαθνξψλ θαη ηεο 

πνιεκηθήο ηερλνινγίαο (Καθίδαο 2009).Οη γεσπνιηηηθνί παξάγνληεο έρνπλ 

ηεξάζηηα επίδξαζε ζηε δεκηνπξγία ζπζηεκάησλ αζθαιείαο, ακπληηθψλ 

ζπκκαρηψλ, νηθνλνκηθψλ ζπλαζπηζκψλ, δηαθξαηηθψλ ζρέζεσλ θαη ηε δηακφξθσζε 

ηεο πνξείαο θάπνησλ θξαηψλ πνπ – ηπραίσο  ή αηπρψο – λα ζεσξνχληαη 

ζεκαληηθνί γεσπνιηηηθνί παίθηεο (Α. Καληάο 2005). 

Κάζε θξάηνο αληηιακβάλεηαη δηαθνξεηηθά ηελ γεσπνιηηηθή ηνπ ζπλείδεζε ε 

νπνία έξρεηαη λα ζπλαληεζεί κε ην εζληθφ ηνπ «πεπξσκέλν». Οη επξχηεξνη ρψξνη, 

κέζα ζηνπο νπνίνπο έλα θξάηνο μεδηπιψλεη ηελ γεσπνιηηηθή ηνπ ππφζηαζε θαη 

βιέςε, µε πνηθίινπο νηθνλνκηθνχο, πνιηηηθνχο θαη ζηξαηησηηθνχο ηξφπνπο, 

ζπληζηνχλ ην γεσπνιηηηθφ ηνπ δπλακηθφ. Σν παξαπάλσ είηε ππάξρεη, είηε 

θαιιηεξγείηαη ηερλεέλησο, ψζηε λα ζπλάδεη θάζε θνξά κε ηνπο ηεζέληεο πνιηηηθνχο 

ζηφρνπο. Οη ρψξνη δελ δηαιέγνληαη απζαίξεηα, αιιά ζηεξίδνληαη ζε ζθνπνχο θαη 

ζηφρνπο, θαη ζπλαξηψληαη µε αληίπαια δπλακηθά θαζνξίδνληαο ηηο ηζνξξνπίεο 

ηζρχνο θαη  δίλνληαο πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ζηα θξάηε πνπ ηνπο 

εθκεηαιιεχνληαη (Κνλδχιεο 1998).Σα θξάηε έρνπλ ζθνπφ ηελ θαηάιεςε ή έιεγρν 

εμσηεξηθψλ αγνξψλ, ηνκέσλ ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο (Μάδεο 2002)(Μνζρφβεο 
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2000) θαη επηβνιήο ελφο ζπζηήκαηνο άκπλαο ην νπνίν ζα εγγπάηαη ηηο εθάζηνηε 

γεσπνιηηηθέο επηδηψμεηο (Α. Καληάο 2005). 

Με ην νξφ γεσζηξαηεγηθή, σο ππνζχλνιν ηεο γεσπνιηηηθήο, ελλννχκε ηε 

κειέηε ησλ ζπζρεηηζκψλ δπλάκεσλ ζε δηεζλέο επίπεδν (παγθφζκην ή 

πεξηθεξεηαθφ) ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο πνιηηηθήο ηζρχνο θαη ηεο 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. πγθεθξηκέλα, ε γεσζηξαηεγηθή αλαθέξεηαη ζηελ πνιηηηθή 

πνπ έρεη σο αληηθείκελν γεσγξαθηθέο πεξηνρέο πνπ ελδηαθέξνπλ ην ζπγθεθξηκέλν 

θξάηνο θαη επεξεάδνπλ ηελ αζθάιεηά ηνπ ή ηα εζληθά ηνπ ζπκθέξνληα. 

Τπνζηεξίδεη ηε ζηξαηεγηθή, ε νπνία απνηειεί ηνλ ηξφπν ηεο ρξήζεο/ζχδεπμεο ησλ 

ππαξρφλησλ κέζσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ εζληθψλ/πνιηηηθψλ ζθνπψλ 

(/el.wikipedia.org 2017). Ζ γεσπνιηηηθή απνηειεί ηελ παξαγσγή ηνπ ζεσξεηηθνχ 

ζηνραζκνχ πνπ εξκελεχεη ηνπο κεραληζκνχο απφθηεζεο θαη πνιιαπιαζηαζκνχ 

ηζρχνο θαη επηξξνήο ησλ εθάζηνηε θξαηηθψλ νληνηήησλ. Ζ γεσζηξαηεγηθή 

πεξηγξάθεη ηνπο πξαθηηθνχο ηξφπνπο µε ηνπο νπνίνπο ζα ζπκβεί απηφ. Ζ 

γεσπνιηηηθή δελ έρεη «παηξίδα». Ζ γεσζηξαηεγηθή έρεη «παηξίδα», άξα θαη 

εζληθνχο θαη πνιηηηθνχο ζηφρνπο. Λακβάλεη ην γεσπνιηηηθφ ππφδεηγκα αλάιπζεο 

θαη πξνζπαζεί λα βξεη ηξφπνπο πινπνίεζεο ησλ εζληθψλ ζηφρσλ πνπ ππεξεηεί 

(Μάδεο 2002).  

 Tέινο, κε ηνλ φξν γεσνηθνλνκία ελλννχκε ηε κειέηε εθείλσλ ησλ 

δεδνκέλσλ κίαο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο ή ζε δηεζλή θιίκαθα, ηα νπνία ζρεηίδνληαη 

κε ηελ νηθνλνκηθή ηζρχ (νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο σο πξνο ην γεσγξαθηθφ 

πεξηβάιινλ), κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζή ηνπο πάληα πξνο φθεινο ησλ εζληθψλ–

πνιηηηθψλ επηδηψμεσλ  (www.wikipedia.org 2005). 

 

1.7 Διεθνεύσ χϋςεισ και Μοντϋλα Πολϋμου - Ειρόνησ 

1.7.1 Σο Διεθνϋσ Περιβϊλλον Και Η Θεωρύα Σησύγκρουςησ 

Σν δηεζλέο ζχζηεκα, είλαη ην ζχλνιν απφ ζπγθξνηεκέλεο πνιηηηθέο κνλάδεο 

– θξάηε πνπ δηαηεξνχλ ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο θαη είλαη ηθαλέο λα πξνθαιέζνπλ έλα 

γεληθεπκέλν πφιεκν. Ζ δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη νιηγνπσιηαθή. Κξάηε µε 

θπξηαξρηθή δχλακε θαζνξίδνπλ ην ζχζηεκα, παξά θαζνξίδνληαη απφ απηφ. Μέζα 

απφ ηηο αλαδπφκελεο δηεζλείο ζρέζεηο, θάζε θξάηνο κάρεηαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE
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δχν βαζηθψλ ηνπ ζηφρσλ, ηελ νηθνλνµηθή ηνπ επηβίσζε-αλάπηπμε θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ απφ ηα άιια θξάηε. ηελ πεξίπησζε φκσο, πνπ ην θάζε θξάηνο 

ελδηαθεξφηαλ γηα ηελ νηθνλνµηθή ηνπ βησζηκφηεηα ηαπηφρξνλα µε ηελ επηβίσζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ γέλνπο, δελ ζα ππήξρε ιφγνο γηα δηεζλείο ζρέζεηο, νχηε θαλ ζηε 

ζεσξία. Οη δηεζλείο ζρέζεηο ελζαξθψλνπλ ηα δχν βαζηθά ζεσξήκαηα 

αιιειεπίδξαζεο ησλ θξαηψλ. Σν ζεψξεκα ηνπ Coase πνπ ππνζέηεη φηη, ζε 

θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο, θαλέλα θξάηνο δελ ζα πξνζπεξάζεη µία επθαηξία 

ακνηβαίαο σθέιεηαο, θαη ην ζεψξεκα ηνπ Machiavelli πνπ ππνζέηεη φηη, θαλέλα 

θξάηνο δελ ζα παξαβιέςεη µία θεξδνθφξα επθαηξία εθκεηάιιεπζεο άιινπ 

θξάηνπο. 

Ζ ζεσξία ηεο ζχγθξνπζεο παξαζέηεη ζην δηαπξαγκαηεπηηθφ ηξαπέδη ηελ 

επηινγή ηεο απεηιήο, ηε δπλαηφηεηα ησλ θξαηψλ λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο 

αλάινγα µε ηε δεκηά πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ζην αληίπαιν θξάηνο, θαη λα 

ηελ θιηκαθψζνπλ ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο (Hirshleifer 1995). ε αληηδηαζηνιή 

βξίζθεηαη ε ζεσξία ηεο απνηξνπήο, φπνπ έλα θξάηνο µπνξεί λα απνηξέςεη έλα 

αληίπαιν, απφ ην λα θαηαθχγεη ζε δξάζεηο ελάληηα ζηα ζπκθέξνληα ηνπ (Powell 

1990). ε αληίζεζε µε ηελ άκπλα, ε απνηξνπή πεξηιακβάλεη ηελ απνηειεζκαηηθή 

αληαπφδνζε ελφο ρηππήκαηνο θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο αληίδξαζεο (McGuire 1995). 

Απφ ηελ ζθνπηά ησλ νηθνλνκηθψλ, νη εθάζηνηε επηινγέο δηακνξθψλνληαη 

απφ ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο: 

Οθέιε ηεο ζύγθξνπζεο. Ζ αληίιεςε πνπ έρνπλ ηα θξάηε γηα ηελ αμία ηεο 

γεο θαη ησλ πφξσλ, σο θαχζηκα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, απμάλνπλ ηηο πηζαλφηεηεο 

νηθεηνπνίεζεο ηνπο (McGuire 1995). ηαλ εκθαλίδνληαη επθαηξίεο πηζαλήο 

εθκεηάιιεπζεο ηνπ αληηπάινπ, ε ζχγθξνπζε γίλεηαη θεξδνθφξα (Hirshleifer 1995), 

αιιά θαη φηαλ νη επθαηξίεο εθκεηάιιεπζεο πξφθεηηαη λα κεησζνχλ ζην θνληηλφ 

κέιινλ, θαζηζηνχλ ηελ ζεκεξηλή επίζεζε πην ζπκθέξνπζα (Reiter 2003). Ζ 

αζπκκεηξία ηεο ζηξαηησηηθήο ηερλνινγίαο, ειαηηψλεη ηα αληηθίλεηξα ηεο 

ζχγθξνπζεο, ελψ ε ηερλνινγία παξαγσγήο αγαζψλ ηα απμάλεη (Caruso 2010). 

Κόζηνο ηεο ζύγθξνπζεο. Πξψηνλ, ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ηεο ζχγθξνπζεο 

αθνξά ηελ θαηαζηξνθή κέξνπο ηνπ δηαζέζηκνπ αλζξψπηλνπ δπλαµηθνχ θαη ησλ 

πιηθψλ πφξσλ, θαη ηηο επηπηψζεηο ζηελ εγρψξηα νηθνλνκία. Αθφκα θαη ε απεηιή ηνπ 

πνιέκνπ κπνξεί λα θαηαζηήζεη πνιιέο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο µε 
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θεξδνθφξεο. Γεχηεξνλ, ε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο, ε απφζηαζε θαη ην πεδίν 

µαρψλ παίδεη ξφιν ζην θφζηνο ηεο ζχγθξνπζεο (Poast 2005). Σξίηνλ, ε νηθνλνµηθή 

θαηάζηαζε κίαο ρψξαο παίδεη επίζεο ξφιν ζην θφζηνο επθαηξίαο ηεο ζχγθξνπζεο, 

θαζψο πάξα πνιχ πινχζηα θξάηε δελ έρνπλ ην νηθνλνκηθφ θίλεηξν, ελψ πάξα 

πνιχ θησρά θξάηε δελ έρνπλ ηα µέζα.

Σέηαξηνλ, ε θηιειεχζεξε νπηηθή απνδίδεη ζην ακνηβαίσο σθέιηκν εκπφξην κεηαμχ 

δχν θξαηψλ ζηαζεξνπνηεηηθέο αξεηέο (Anderton 2007). Σέινο, µία ελδερφκελε 

ζχξξαμε µε έλα θξάηνο κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη ζπκκαρίεο απφ ηελ µία 

(Hirshleifer 1995) ή λα δηαζπάζεη ηελ νπδεηεξφηεηα θάπνησλ άιισλ θξαηψλ απφ 

ηελ άιιε, εκπιέθνληαο ηα ζηε δηακάρε (Dulles 1934). 

Αζύκκεηξε πιεξνθόξεζε. Αθνξά ηελ ιεγφκελε «νκίριε ηνπ πνιέκνπ» 

ηνπ Clausewitz, δειαδή ηελ θαηάζηαζε θάησ απφ ηελ νπνία ηα θξάηε ιακβάλνπλ 

ηηο απνθάζεηο ηνπο ζε ζπλζήθεο ειιηπνχο πιεξνθφξεζεο. Ζ δηαθνξά ησλ 

δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ δίλεη θαη ην αλάινγν πξνβάδηζκα. Οη πιεξνθνξίεο 

αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ηα αλακελφκελα νθέιε θαη ην εθηηκψκελν θφζηνο. 

Η αδηαηξεηόηεηα ηνπ δηαθηινληθνύκελνπ αληηθεηκέλνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ 

ην αληηθείκελν ηεο δηέλεμεο δε µπνξεί λα δηαηξεζεί θαη λα κνηξαζηεί, δηφηη ην ζχλνιν 

ηνπ αληηθεηκέλνπ είλαη πην πνιχηηκν απφ ην άζξνηζκαησλ κεξψλ ηνπ, θάλνληαο ηε 

δηαίξεζε ηνπ δεκηνγφλα ακθφηεξα (Grossman 2003), ηφηε ηα θξάηε δελ κπνξνχλ 

λα θαηαιήμνπλ ζε µία πξνπνιεκηθή ζπκθσλία, θαζηζηψληαο ηνλ πφιεκν κνλαδηθή 

ιχζε (Reiter 2003). 

 

1.7.2 Οικονομικϊ Μοντϋλα Ειρόνησ –Πολϋμου 

Σα νηθνλνκηθά κνληέια ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο άκπλαο-αζθάιεηαο, παξέρνπλ 

ηθαλνπνηεηηθέο  εμεγήζεηο γηα ην πψο ε γεσγξαθία, ην θφζηνο, ε ηερλνινγία θαη νη 

κεραληζκνί ησλ ζπκκαρηψλ δεκηνπξγνχλ επθαηξίεο µέζσ ησλ επελδχζεσλ, ηεο 

παξαγσγήο θαη ηνπ εκπνξίνπ, αιιά θαη επθαηξίεο µέζσ ηεο θαηάθηεζεο θαη ηεο 

εθκεηάιιεπζεο ησλ άιισλ (McGuire 1995). Δθαξκφδνπλ νηθνλνκεηξηθέο 

αλαιχζεηο, ηε ζεσξία παηγλίσλ, καζεκαηηθά πξνβιήκαηα, ζπλαξηήζεηο θαη  

δηαγξάκκαηα γηα λα απνηππψζνπλ φζν ην δπλαηφλ πην πεηζηηθά ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Έλα εληαίν νηθνλνκηθφ κνληέιν πνπ λα θαιχπηεη φιεο ηηο πηζαλέο 

πεξηπηψζεηο δελ πθίζηαηαη. 



 

19 

Σα νηθνλνκηθά κνληέια εηξήλεο-πνιέκνπ αζρνινχληαη µε ηε δηαπάιε δχν 

αληίπαισλ. Τπάξρεη κνληέιν πνπ εζηηάδεη ζηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ, φπσο απηφ 

ηνπ Wittman (D. Wittman 1979). Άιιν, πνπ αλαιχεη ηηο ζρέζεηο πνπ 

αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζε δχν θξάηε, φπσο απηφ ηνπ Hirshleifer (Hirshleifer 

1995), ην νπνίν πεξηγξάθεη πσο νη ηξεηο παξάγνληεο ηεο ζχγθξνπζεο, δειαδή νη 

θνηλσληθέο πξνηηκήζεηο, νη επθαηξίεο εθκεηάιιεπζεο θαη νη εθηηκήζεηο γηα ηα θίλεηξα 

ηνπ αληηπάινπ ζπλδπάδνληαη θαη δηακνξθψλνπλ ηηο ηζνξξνπίεο. Τπάξρεη κνληέιν 

πνπ ππνινγίδεη ηα βέιηηζηα δηαλεκφκελα εηζνδήκαηα δχν θξαηψλ, ζε ζπλάξηεζε 

ηεο ζηξαηησηηθήο θαη παξαγσγηθήο ηνπο πξνζπάζεηαο, φπσο ην κνληέιν 

βειηηζηνπνίεζεο θαη ηζνξξνπίαο Cournot, πάιη απφ ηνλ Hirshleifer (Μνπηζίδεο 

2012). 

ε αληίζεζε µε ηα απιά νηθνλνκηθά κνληέια, πνπ δίλνπλ βάξνο θπξίσο 

ζηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ, ηα δηαπξαγκαηεπηηθά πξνηείλνπλ µία δηαδηθαζία πνπ 

ελψλεη ηελ έλαξμε, ζπλέρηζε θαη ιήμε ηνπ πνιέκνπ. Υξεζηκνπνηνχλ ηε 

δηαπξαγκάηεπζε θαη ηνλ πφιεκν γηα ηε βέιηηζηε θαηαλνκή πφξσλ αλάκεζα ζηα 

θξάηε. Ο πφιεκνο μεζπάεη φηαλ νη δχν πιεπξέο δελ δχλαληαη λα θηάζνπλ ζε µία 

θίιηα δηεθπεξαίσζε ηνπ αληαγσληζκνχ ηνπο,ε νπνία είλαη πξνηηκφηεξε απφ ηνλ 

πφιεκν, δηφηη ν ηειεπηαίνο πεξηέρεη θφζηνο. Σα θξάηε κάρνληαη γηα λα απμήζνπλ ηηο 

πηζαλφηεηεο λα πεηχρνπλ µία επηζπκεηή ζπκθσλία γηα ην δηαθηινληθνχκελν ζέκα. 

Ο πφιεκνο ηειεηψλεη, είηε µέζσ ηεο νινθιεξσηηθήο θαηαζηξνθήο ηεο κίαο πιεπξάο 

είηε µέζσ ηεο νηθνλνκηθήο εμαζζέληζεο, φηαλ ηα θξάηε δερζνχλ µία θνηλή εηξεληθή 

δηεπζέηεζε πνπ είλαη πξνηηκεηέα απφ ηε ζπλέρηζε ηνπ. Σν ηέινο ηνπ πνιέκνπ 

ζπκπίπηεη µε ηελ αλαθαηαλνκή πφξσλ ζχκθσλα µε ηα λέα δεδνκέλα ζηελ 

ηζνξξνπία δπλάκεσο.(Filson&Werner 2002, Reiter 2003) 

Σα παξαπάλσ, φπσο ζα απνδείμνπκε είηε απνηέιεζαλ ηε ζεσξία γηα ηελ 

ζηνρνζεζία ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ ΖΠΑ ή απνηέιεζαλ ην παξάδεηγκα πνπ 

επηβεβαηψλεη ηνλ θαλφλα ηεο, θαζφζνλ νη ΖΠΑ βξίζθνληαη ηφζν καθξηά, 

γεσγξαθηθά λνψληαο, φζν θαη ηφζν θνληά ζην θέληξν ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο 

ιφγσ ελδηαθέξνληνο θαη ηζηνξηθψλ δεζκψλ, πνπ ε ηήξεζή ηνπο ζεσξείηαη 

κνλφδξνκνο. αθψο ειήθζεζαλ ππφςε θαηά ηελ δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο θαη 

ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο, θαζψο ην θφζηνο ηεο απνηπρίαο θαζηζηά 

απαγνξεπηηθή θάζε κεηαγελέζηεξε πξνζπάζεηα επαλαθαζνξηζκνχ ησλ ζηφρσλ. 
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1.8 Έννοιεσ τησ Τψηλόσ τρατηγικόσ 

Πξνηνχ πξνβνχκε ζηελ αλάιπζε ησλ ζεκειησδψλ αξρψλ ηεο 

ακεξηθαληθήο πςειήο ζηξαηεγηθήο είλαη ζθφπηκν ζην ζεκείν απηφ λα 

δηαζαθεληζηνχλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ην πεξηερφκελν ηεο έλλνηαο ηεο 

πςειήο ζηξαηεγηθήο. 

Ζ ζηξαηεγηθή είλαη έλλνηα πνπ αθνξά ηηο ζπγθξνχζεηο δχν ή 

πεξηζζνηέξσλ αληίπαισλ ζειήζεσλ. Αλαθέξεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε 

αληηκαρφκελσλ πιεπξψλ ζηα δηαδνρηθά αιιεινθηππήκαηα πνπ απνζθνπνχλ ζηελ 

θάκςε ηεο ζέιεζεο ηνπ αληηπάινπ(Παπαζσηεξίνπ 2000). Χζηφζν, ε έλνπιε βία ή 

ζχξξαμε δελ απνηειεί ην κνλαδηθφ ηξφπν-κέζν γηα λα θακθζεί ε ζέιεζε θαη ε 

πξφζεζε ηνπ αληηπάινπ. 

ηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη φια ηα δηαζέζηκα κέζα ελφο θξάηνπο (ζηξαηησηηθά, 

δηπισκαηηθά, νηθνλνκηθά θιπ.) γηα ηελ επίηεπμε ησλ πνιηηηθψλ αληηθεηκεληθψλ 

ζθνπψλ ηνπ ελφςεη πξαγκαηηθήο ή ελδερφκελεο ζχγθξνπζεο ηφηε κηιάκε γηα 

πςειή ζηξαηεγηθή (Κνιηφπνπινο 2008). Γειαδή ε ζηξαηεγηθή ελφο θξάηνπο δελ 

αλαπηχζζεηαη πνηέ σο ππφζεζε εξγαζίαο, αιιά ζηνρεχεη ελάληηα ζε θάπνην 

πηζαλφ ή πξαγκαηηθφ αληίπαιν, είηε ελ θαηξψ εηξήλεο είηε ελ θαηξψ πνιέκνπ. 

Βέβαηα ππάξρεη θαη ε άπνςε ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη ην αζηηθφ θξάηνο δελ 

είλαη απιψο έλα εξγαιείν γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο άξρνπζαο 

ηάμεο, αιιά ζπληζηά πεδίν πνπ ζπκππθλψλεη ηαμηθνχο ζπζρεηηζκνχο, εληφο ηνπ 

νπνίνπ ζπγθξνηνχληαη θαη δξνπλ αληαγσληζηηθέο θνηλσληθέο δπλάκεηο (Πνπιαληδάο 

2001). πλεπψο ηα ηαμηθά ζπκθέξνληα ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ κε ηηο 

αληαγσληζηηθέο ηνπο ελέξγεηεο απνηεινχλ ην ππφζηξσκα ηεο πςειήο ζηξαηεγηθήο. 

Ζ πςειή ζηξαηεγηθή έρεη πέληε βαζηθέο δηαζηάζεηο, κέζα απφ ηηο νπνίεο 

θηλνχληαη νη εκπφιεκνη. 

 

1.8.1 τρατιωτικό τρατηγικό 

Ο φξνο αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε έλνπιήο βίαο ζε μεξά, ζάιαζζα θαη αέξα 

γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πνιηηηθψλ ζθνπψλ ησλ εκπνιέκσλ. Αμίδεη λα ηνληζηεί εδψ 

φηη ε έλνπιε βία ζηνλ πφιεκν δελ είλαη απηνζθνπφο. Αληίζεηα, θαηεπζχλεηαη απφ 

ηνλ πνιηηηθφ ζηφρν ηεο θάκςεο ηεο ζέιεζεο ηεο κηαο πιεπξάο, ψζηε λα απνδερζεί 
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ηνπο πνιηηηθνχο ζθνπνχο ηεο άιιεο πιεπξάο ζηε δηέλεμε. Αλ ε κία πιεπξά 

ππνρσξήζεη εμαξρήο θαη δερζεί ηηο πνιηηηθέο απαηηήζεηο ηεο άιιεο πιεπξάο, ε 

ηειεπηαία δελ έρεη ιφγν λα θαηαθχγεη ζηελ έλνπιε βία. Βέβαηα νη πνιηηηθνί ζθνπνί 

ησλ εκπνιέκσλ δελ κέλνπλ ζηάζηκνη, αιιά επεξεάδνληαη απφ ηελ πνξεία ηνπ 

πνιέκνπ. Δίλαη εμαηξεηηθά ζπάληεο νη πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ε κηα πιεπξά 

ζηνρεχεη ζηελ νινζρεξή θαηαζηξνθή ηεο άιιεο. Αθφκα θαη ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο 

ν πφιεκνο ιήγεη κε ηελ άλεπ φξσλ πνιηηηθή ππνηαγή, φρη ηε βηνινγηθή εμφλησζε 

ηνπ αληίπαινπ πιεζπζκνχ π.ρ. Γεξκαλία θαη Ηαπσλία ην 1945 (Παπαζσηεξίνπ 

2000). 

Ζ ρξήζε έλνπιεο βίαο έρεη ηξεηο βαζηθνχο επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο µέζσ 

ησλ νπνίσλ επηδηψθεηαη ε απνδνρή απφ ηνλ αληίπαιν ηνπ πνιηηηθνχ ζθνπνχ ηνπ 

πνιέκνπ: α) Σελ θαηαζηξνθή ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ ηνπ αληηπάινπ. β) Σελ 

θαηάθηεζε θαη ππεξάζπηζε εδάθνπο. γ) Σελ θαηαζηξνθή ησλ ζπληειεζηψλ ηζρχνο 

ηνπ αληηπάινπ πέξα απφ ηηο έλνπιεο δπλάκεηο ηνπ (π.ρ. νηθνλνκία, πιεζπζκφο, 

εζηθφ ηνπ πιεζπζκνχ, πνιηηηθή θαη δηνηθεηηθή ζπλνρή). Ο πξψηνο απφ ηνπο ηξεηο 

απηνχο ζηφρνπο είλαη ζπνπδαηφηεξνο ζην κέηξν πνπ απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε 

γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ δεχηεξνπ θαη ηνπ ηξίηνπ ζηφρνπ. Χο εθ ηνχηνπ ην 

ζεκαληηθφηεξν κέξνο ησλ ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ αθνξά ηηο πξνζπάζεηεο ησλ 

ελφπισλ δπλάκεσλ ηεο κηαο πιεπξάο λα θαηαζηξέςνπλ ηηο έλνπιεο δπλάκεηο ηνπ 

αληηπάινπ. 

Δίλαη ζθφπηκν ζην ζεκείν απηφ λα επηζεκαλζεί ζπλνπηηθά ε δηαθνξά 

κεηαμχ ηαθηηθήο θαη ζηξαηεγηθήο. χκθσλα κε ηνλ Clausewitz ηαθηηθή είλαη ε 

ρξήζε ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ κε ζθνπφ ηε λίθε ζηε κάρε. Ζ ζηξαηεγηθή αθνξά 

ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ επηηπρηψλ ζηηο κάρεο κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ησλ 

πνιηηηθψλ ζθνπψλ ηνπ πνιέκνπ. Ζ ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν είλαη ακθίδξνκε. 

Αθελφο ε ηαθηηθή θαιείηαη λα εμππεξεηήζεη ηε ζηξαηεγηθή, λα επηθέξεη δειαδή 

λίθεο ζηα πεδία ησλ καρψλ νη νπνίεο λα πξνσζνχλ ην επηζπκεηφ πνιηηηθφ 

απνηέιεζκα ηνπ πνιέκνπ. ηαλ κηα ζηξαηεγηθή απαηηεί λίθεο ζε κάρεο πνπ δελ 

είλαη ηαθηηθά εθηθηέο, ζα αθνινπζήζνπλ ήηηεο ζηα πεδία ησλ καρψλ θαη επνκέλσο 

θαη ήηηα ηεο ζηξαηεγηθήο. ηε ζάιαζζα ε ρξήζε έλνπιεο βίαο παξνπζηάδεη 

θάπνηεο ηδηαηηεξφηεηεο. ε κεγάιν βαζµφ, ε λαπηηθή ζηξαηεγηθή είλαη 

ζπκπιεξσκαηηθή ηεο ρεξζαίαο ζηξαηεγηθήο, επηδηψθεη δειαδή λα δψζεη ζηηο 

ρεξζαίεο έλνπιεο δπλάκεηο απμεκέλε θηλεηηθφηεηα (κεηαθνξά θαη αλεθνδηαζκφο 
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δηά ζαιάζζεο) θαζψο θαη απμεκέλε ζπγθέληξσζε ππξφο, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα 

εθπιεξψζνπλ ηνπο ρεξζαίνπο ζηφρνπο ηνπο (Παπαζσηεξίνπ 2000). 

 

1.8.2 H Οικονομικό διϊςταςη 

Σν θχξην νηθνλνκηθφ πξφβιεκα ζηνλ πφιεκν είλαη ε πιηθή ππνζηήξημε ησλ 

πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ. Ζ νηθνλνκία ηνπ πνιέκνπ αθνξά ηε 

κέζνδνρξεκαηνδφηεζεο ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ, ηελ αγνξά ή θαηαζθεπή 

εμνπιηζκνχ θαη ηε γεληθφηεξε επηκειεηεία (ζηέγαζε θαη ζηηηζκφ ησλ ελφπισλ 

δπλάκεσλ). 

Ζ νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηεο πςειήο ζηξαηεγηθήο αθνξά φρη κφλν ηελ 

ππνζηήξημε ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ ηεο µηαο πιεπξάο, αιιά θαη ηελ ππνλφκεπζε 

ηεο δπλαηφηεηαο νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο ησλ ελφπισλ δπλάµεσλ ηεο αληίπαιεο 

πιεπξάο. πσο είλαη πξνθαλέο, ε θαηαζηξνθή ηεο νηθνλνκίαο ηνπ αληηπάινπ 

απνηειεί έλαλ απφ ηνπο επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο ηεο ζηξαηησηηθήο ζηξαηεγηθήο. 

Δκπεηξηθά, νη απνδνηηθφηεξεο επηρεηξήζεηο θαηά νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ είλαη 

απηέο πνπ δίλνπλ έκθαζε ζηελ θαηαζηξνθή ησλ νηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ πιηθή ππνζηήξημε ησλ πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

Αληίζεηα , πξνζπάζεηεο κηαο γεληθήο νηθνλνκηθήο απνδπλάκσζεο ηνπ αληηπάινπ 

κε ζθνπφ ηελ πξφθιεζε εζσηεξηθψλ αλαηαξαρψλ δελ απνδίδνπλ, θαζψο νη 

πιεζπζκνί ζε θαηξνχο πνιέκνπ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα αλερζνχλ ηξνκεξέο 

νηθνλνκηθέο θαθνπρίεο, κάιινλ αδηαλφεηεο ζε θαηξφ εηξήλεο. 

Σα παξαπάλσ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο ηεο αιψβεηεο απφ 

πνιέκνπο, νηθνλνκίαο ησλ ΖΠΑ, πνπ αξρηθά ππνζηήξημε ηηο ζηξαηησηηθέο 

επηρεηξήζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα θαηέθηεζε κε ηελ δπλακηθή ηεο ηελ δηεζλή αγνξά 

είλαη θαη ην εξψηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαζφζνλ, φιεο νη άιιεο κεγάιεο 

νηθνλνκηθέο δπλάκεηο (Δ...Γ., Γεξκαλία, Μ.Βξεηαλία, Γαιιία, Ηαπσλία, Ηηαιία) 

παξαζχξζεθαλ κέζα ζην ράνο ηνπ πνιέκνπ. Οη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο απελαληίαο, 

θαηάθεξαλ λα θξαηεζνχλ έμσ απφ ηνλ πφιεκν σο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1941. ιεο 

νη άιιεο κεγάιεο νηθνλνκηθέο δπλάκεηο θαη ηδηαηηέξσο ε Δ...Γ. (ε νπνία ππέζηε 

ην κεγαιχηεξν βάξνο ηνπ πνιέκνπ πνπ ηεο αλέθνςε ηελ νξκεηηθή νηθνλνκηθή 

άλνδν) έπαζαλ ηεξάζηηεο θαηαζηξνθέο θαη νηθνλνκηθέο αηκνξξαγίεο. Αληηζέησο νη 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο κε ηα εξγνζηάζηα ηνπο άζηθηα απφ ηα ηηο πνιεκηθέο 

θαηαζηξνθέο, θαηάθεξαλ, ράξε ζηηο ηεξάζηηεο παξαγγειίεο ζηξαηησηηθψλ εθνδίσλ 
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λα αλαπηχμνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο κε  ξπζκφ πξσηνθαλή ζηελ ηζηνξία ηνπο 

(Παπαζσηεξίνπ 2000). 

 

1.8.3 Εςωτερικό πολιτικό  

Απφ ηε ζθνπηά ηεο πςειήο ζηξαηεγηθήο ζε έλαλ πφιεκν εζεκαληηθφηεξε 

δηάζηαζε ηεο εζσηεξηθήο πνιηηηθήο αθνξά ηελ ηθαλφηεηα ελφο πνιηηηθνχ 

ζπζηήκαηνο λα αληιεί πφξνπο απφ ηνλ πιεζπζκφ ηνπ γηα ηηο έλνπιεο δπλάκεηο ηνπ 

θαη λα νξγαλψλεη ηελ ακπληηθή _ή επεθηαηηθή _πνιηηηθή ηνπ. πκπεξηιακβάλεη ηελ 

θξαηηθή νξγάλσζε θαη ηελ ζπλνρή ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

ηηο παξακνλέο ηνπ Β΄ΠΠ, ν Franklin Delano Roosevelt (FDR), κεηά απφ 

κηα καθξά θπξηαξρία ησλ ξεπνπκπιηθάλσλ,θιεξνλνκψληαο έλα θξάηνο αλίθαλν λα 

αληηδξάζεη ζηηο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο ηεο επνρήο, πέξαζε 

λφκνπο γηα εξγαηηθέο ζρέζεηο, πξνζηάηεπζε ζπλδηθαιηζηέο, επηδφηεζε αλέξγνπο, 

επέλδπζε ζε δεκφζηα έξγα, εμαζθάιηζε ηηο θαηαζέζεηο θαη κε ιίγα ιφγηα πέηπρε 

εζσηεξηθή ζπζπείξσζε, ελψ επαλαδηαηππψλνληαο ηηο απφςεηο ησλ ΖΠΑ γηα ηε 

ζέζε ηνπο ζην Γηεζλέο χζηεκα, έδσζε ζθνπφ ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ε νπνία 

εδξάδεηαη ζηελ εζσηεξηθή ζηαζεξφηεηα (Παπαζσηεξίνπ 2000).  

 

1.8.4 Διεθνόσ νομιμοπούηςη 

Ζ δηάζηαζε απηή αθνξά ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν νη πνιεκηθνί ζθνπνί , αιιά 

θαη ηα πνιεκηθά κέζα ζπκβαδίδνπλ κε ηηο επηθξαηνχζεο δηεζλείο αμίεο θαη ην 

πλεχκα ηεο επνρήο. Ο παξάγνληαο απηφο κπνξεί λα επεξεάζεη ηε ζηάζε ηξίησλ 

δπλάκεσλ πξνο ηνπο εκπνιέκνπο. 

ηελ πεξίπησζε καο φκσο επεηδή αλαθεξφκαζηε ζε έλαλ παγθφζκην 

πφιεκν, δελ ππάξρνπλ ζηελ νπζία θεληξηθνί ή θαη πεξηθεξεηαθνί παίθηεο,ησλ 

νπνίσλ απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε, θαζψο κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν ηξφπν θαη ζε 

δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο είρακε εκπινθή ηνπ ζπλφινπ ησλ θξαηηθψλ 

δξψλησλ. Οη ΖΠΑ ιφγσ κεγέζνπο θαη ζηφρσλ δελ είραλ αλάινγν παίθηε πνπ λα 

απαηηείηαη ε θχξσζε ησλ πεπξαγκέλσλ ηνπο. 

Γεληθψο, ε δηεζλήο λνκηκνπνίεζε κηαο πνιεκηθήο πξνζπάζεηαο εμαξηάηαη 

ελ κέξεη απφ ηηο ελέξγεηεο ησλ εκπνιέκσλ γηα ηνλ επεξεαζκφ ηεο δηεζλνχο θνηλήο 

γλψκεο κέζσ ηεο απφθξπςεο δπζάξεζησλ γεγνλφησλ θαη ηηο πξνβνιήο ησλ 

επλνηθψλ πιεπξψλ ηεο πνιεκηθήο πξνζπάζεηαο (Παπαζσηεξίνπ 2000). ηελ 
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πεξίπησζε  καο ήηαλ θαηαθαλήο ε πξνζπάζεηα ελαληίσζεο ζε κηα πξνζπάζεηα 

επαλαζηαηηθήο κεζφδνπ νινθιήξσζεο κε κφλν αληίπαιν ηελ πξνπαγάλδα ηνπ 

Άμνλα. Καηά θαλφλα, νη εκπφιεκνη πξνζπαζνχλ λα παξνπζηάζνπλ ηνπο 

πνιεκηθνχο ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο ελέξγεηεο ηνπο ππφ ην πξίζκα κηαο ηδενινγίαο κε 

δηεζλή απνδνρή (Παπαζσηεξίνπ 2000). 

 

1.8.5 Διπλωματύα 

Ζ δηάζηαζε απηή αθνξά θπξίσο πξνζπάζεηεο ησλ εκπνιέκσλ λα 

εμαζθαιίζνπλ ηελ πνιεκηθή ζχκπξαμε ηξίησλ δπλάκεσλ ή ηνπιάρηζηνλ ηελ 

έκκεζε ππνζηήξημή ηνπο. ηελ πεξίπησζε καο, νη ΖΠΑ πεξηγξάθνπλ πιήξσο ην 

παξάδεηγκα ηεο δηάζηαζεο πνπ αξρηθά εκκέζσο θαη ζηελ ζπλέρεηα κε νπζηαζηηθή 

θαη θαζνξηζηηθή ζχκπξαμε ζπλέβαιαλ ζηελ εμέιημε ηνπ πνιέκνπ θαη κε άκεζα 

απνηειέζκαηα ηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή παληνδπλακία κεηά ην πέξαο απηνχ. 

Ζ θξίζηκε δηαθνξά κεηαμχ δηεζλνχο λνκηκνπνίεζεο θαη δηπισκαηίαο 

έγθεηηαη  ζην φηη ε δηπισκαηία επηθεληξψλεηαη ζην εζληθφ ζπκθέξνλ θάζε θξάηνπο. 

Δπίζεο ε δηπισκαηία αθνξά θαη ζηε ζχλαςε κηαο επλντθήο ζπλζήθεο ηεξκαηηζκνχ 

ηεο έλνπιεο ζχξξαμεο κε ηελ φπνηα θαηνρπξψλεηαη ε θάκςε ηεο ζέιεζεο ηνπ 

εηηεκέλνπ, αιιά θαη ε δεζπφδνπζα ζέζε ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ ζε ζρέζε κε 

απηά ησλ ππνινίπσλ ζπκκάρσλ. Δίλαη γεγνλφο φηη ζεκέιην ζηελνηθνλνκηθή 

απνγείσζε ησλ ΖΠΑ, ήηαλ ην ρέδην Μάξζαι (Ηνχληνο 1947) κε ην νπνίν ε 

πινχζηα Ακεξηθή αλαιάκβαλε έλα γηγαληηαίν πξφγξακκα γηα ηελ νηθνλνκηθή 

αλαζπγθξφηεζε ηεο θαηεζηξακκέλεο (Γπηηθήο) Δπξψπεο. Ήηαλ κηα ηδηνθπήο 

ζηξαηεγηθή επηινγή ηνπ δεκνθξαηηθνχ δηαδφρνπ ηνπ Roosevelt, HarryTruman, ε 

νπνία επηβιήζεθε παξά ηελ αληίζεζε ηνπ 74% ησλ νκνεζλψλ ηνπ θαη ηζρπξνχ 

ηκήκαηνο ηεο ακεξηθαληθήο, νηθνλνκηθήο νιηγαξρίαο. Με απηή ηε θαηλνκεληθά 

«γελλαηφδσξε» επηινγή νη Ακεξηθαλνί, αθελφο αλαζπγθξνηνχζαλ ηελ επξσπατθή 

αγνξά, αλνίγνληαο ηε βαζηθή δηέμνδν ζηηο εμαγσγέο ηνπο, θαη αθεηέξνπ 

δεκηνπξγνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα κηα «ειεγρφκελε»  επξσπατθή,  νηθνλνκηθή 

θαη πνιηηηθή ειίη (Παπαθσλζηαληίλνπ 2003). 

Παξάιιεια, κε ηηο ζπκθσλίεο ηνπ Bretton Woods δηακφξθσλαλ ηνπο ηξεηο 

βαζηθνχο ππιψλεο ηνπ παγθνζκίνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο (Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ 

Σακείν, Παγθφζκηα Σξάπεδα θαη GATT, o κεηέπεηηα Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο 

Δκπνξίνπ) πνπ ζηεξηδφηαλ ζην ηζρπξφ δνιάξην, άκεζα κεηαηξέςηκν ζε ρξπζφ. Ο 
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βαζηθφο ζηφρνο ήηαλ λα εμαζθαιηζζνχλ ππεξεζληθνί κεραληζκνί ξχζκηζεο ηεο 

θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο, νη νπνίνη ζα απνκάθξπλαλ ην ελδερφκελν κεγάιεο 

θξίζεο φπσο απηή ηνπ 1929 – 33 θαη ησλ επαλαζηαηηθψλ ηξαληαγκψλ  πνπ ηνπο 

ζπλφδεπαλ. πσο είπε ν ίδηνο ν Truman : «Οη ζπφξνη ηνπ νινθιεξσηηζκνχ 

ζξέθνληαη απφ ηε κηδέξηα θαη ηελ αλέρεηα. Αλαπηχζζνληαη θαη κεγαιψλνπλ ζην 

θαθφ έδαθνο ηεο θηψρεηαο θαη ηεο ηαμηθήο πάιεο». Σν «θνηλσληθφ – πνιεκηθφ 

θξάηνο», πνπ ηφζν πεηπρεκέλα ιεηηνχξγεζε ζηελ Ακεξηθή ηνπ 1935 – 45 γηλφηαλ 

ηψξα ε βάζε γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε νιφθιεξνπ ηνπ δηεζλνχο 

θαπηηαιηζκνχ.(Παπαθσλζηαληίλνπ 2003). 

ια ηα παξαπάλσ δελ ζα ήηαλ εθηθηά ρσξίο ηελ απνηειεζκαηηθφηαηε θαη 

ζηνρεπφκελε Ακεξηθαληθή δηπισκαηία ε νπνία ζπλέηξερε θαη αμηνπνηνχζε ηηο 

ζηξαηησηηθέο επηηπρίεο ζην πλεχκα ηεο πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ ηεο πςειήο 

ζηξαηεγηθήο ησλ ΖΠΑ. 

 

1.9 Θεωρύεσ Παγκόςμιασ Πολιτικόσ 

1.9.1 Γενικϊ 

Ζ Ηζηνξία ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ θαηαγξάθεη, πεξηγξάθεη θαη εμεγεί ηε 

κεηεμέιημε ηνπ δηαθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο απφ θαηαβνιήο θφζκνπ ζηελ ζεκεξηλή ηνπ 

κνξθή (Ήθαηζηνο 1999).Ζ ηζηνξία ηεο Θεσξίαο Γηεζλψλ ρέζεσλ αξρίδεη  απφ 

ηφηε πνπ νη άλζξσπνη έθαλαλ ηα πξψηα ζηνραζηηθά βήκαηα γηα ηα πξνβιήκαηα 

πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηε «θχζε ησλ πξαγκάησλ» ζην δηεζλή ρψξν, δειαδή απφ 

ηφηε πνπ νη άλζξσπνη άξρηζαλ λα πξνβιεκαηίδνληαη γηα ηε δπλακηθή ζρέζε ησλ 

ζπιινγηθψλ νληνηήησλ ππφ ζπλζήθεο «θπζηθήο θαηάζηαζεο». Ζ «θπζηθή 

θαηάζηαζε» θαη ε «θαηάζηαζε αλαξρίαο», είλαη απφξξνηα ηνπ γεγνλφηνο πσο σο 

απνηέιεζκα ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο πξνέθπςαλ εηεξνγελείο θαη αλνκνηνγελείο 

ζπιινγηθέο νληφηεηεο (Ήθαηζηνο 1999). 

Ζ βάζε ηνπ ζχγρξνλνπ πνιηηηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ εθηείλεηαη ζην ηζηνξηθφ 

βάζνο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ ρηιηεηεξίδσλ. Πξηλ νη δηαθξαηηθέο ζρέζεηο ιάβνπλ ηε 

ζχγρξνλε ηνπο κνξθή κε ζπκβνιηθή  αθεηεξία ηε ζπλζήθε ηεο Βεζηθαιίαο, νη 

εηζαγσγηθέο θαηαγξαθέο παιαηνηέξσλ δηεζλψλ «ζπζηεκάησλ», αλαθέξνληαη . 

νπζηαζηηθά , ζηελ αξραία Κίλα θαη ζηελ θιαζηθή Διιάδα. 

Χο «θιαζηθά» εξσηήκαηα ησλ δηαθξαηηθψλ ζρέζεσλ ηελ επνρή εθείλε 

ηίζεληαη ην ζέκα ηεο  ηζρχνο, ε δεκηνπξγία ππνηειψλ, ε ρξήζε βίαο γηα ηελ 
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επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, ν ξφινο ηνπ «εζληθηζκνχ», ην ζέκα ηεο απηνλνκίαο- 

αλεμαξηεζίαο, ε αληίιεςε ηεο «νηθνπκεληθήο ελφηεηαο», ε εγεκνλία, νη ζπκκαρίεο 

θαη νη νηθνλνκία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εδαθηθή επέθηαζε θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπο  

ζην ηζνδχγην ηζρχνο φπσο απηφ επηδξνχζε ζηελ βίαηε ζπγρψλεπζε κηθξφηεξσλ 

θξαηψλ.Βεβαίσο ν θξαηνθεληξηθφο ραξαθηήξαο1 ηνπ ζπζηήκαηνο ήηαλ 

αδηακθηζβήηεηνο κε θχξηεο απεηιέο, ηνλ εγεκνληζκφ- αλαζεσξεηηζκφ θαη ηα 

δηεζληθά θαηλφκελα. 

1.9.2 Ο κλαςςικόσ ρεαλιςμόσ 

Ζ ζεσξία ηνπ  ξεαιηζκνχ απνηειεί κηα απφ ηηο ζεκειηψδεηο ζρνιέο ζθέςεο 

γηα ηελ επεμήγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη δξάζεο ησλ θξαηψλ, αιιά θαη επξχηεξα 

ηεο ζχζηαζεο, ιεηηνπξγίαο θαη νξγάλσζεο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο. ηε βάζε ησλ 

ζεσξνχκελσλ απηψλ πξαγκαηηθνηήησλ, ν πνιηηηθφο ξεαιηζκφο αλαδεηά ην ζχζηεκα 

δηεζλνχο αζθάιεηαο πνπ ζα κπνξεί, θαηά ην δπλαηφλ, λα ειέγρεη/ξπζκίδεη ηφζν ηηο 

αζπκκεηξίεο ηζρχνο κεηαμχ ησλ θξαηψλ, φζν θαη ηηο αιιαγέο/δηαθνξνπνηήζεηο πνπ 

αλαπφθεπθηα επηζπκβαίλνπλ ζηελ ηζρχ πνπ απηά δηαζέηνπλ ζηελ πνξεία ηνπ 

ρξφλνπ (http://archive.philenews.com 2014). 

Παηέξαο ηνπ θιαζηθνχ ξεαιηζκνχ, ν Θνπθπδίδεο. Ο αξραίνο Έιιελαο 

ηζηνξηθφο ηνπ 5νπ αηψλα π.Υ., είλαη ν ζεκειησηήο ηνπ ζρνιείνπ ηεο ζθέςεο πνπ 

πξνυπνζέηεη φηη νη δηαθξαηηθέο ζρέζεηο είλαη βαζηζκέλεο ζην ζπζρεηηζκφ ησλ 

δπλάκεσλ θαη δχζθνια κεηαβάιινληαη. Πξψηνο ππνζηήξημε φηη ελψ κηα αιιαγή 

ζηελ ηεξαξρία ησλ πην αδχλαησλ θξαηψλ δελ είρε επηπηψζεηο ζε έλα δεδνκέλν 

ζχζηεκα, κηα δηαηαξαρή ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ ηζρπξφηεξσλ θξαηψλ ζα 

αλέηξεπε απνθαζηζηηθά ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο ξεαιηζκφο ηνπ 

Θνπθπδίδε έρεη αζθήζεη δηαρξνληθή επίδξαζε ζηνλ ηξφπν πνπ νη ζχγρξνλνη 

αλαιπηέο αληηιακβάλνληαη ηηο δηεζλείο ζρέζεηο. Πξνζζέηνληαο ζηηο εξγαζίεο Gilpin 

θαη ηνπ Waltz, ν Leo Strauss ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ ηθάγνπ είδε ηνλ 

πεινπνλλεζηαθφ πφιεκν σο πεξηνξηζκφ ησλ πξνηάζεσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

παξνπζηαζηνχλ θαη λα πξνζδηνξηζηνχλ ζε έλα ζπλεπέο πιαίζην ή λα 

ρξεζηκεχζνπλ αθφκε θαη σο ε βάζε γηα κηα ζεηξά λφκσλ γηα ηελ επηζηήκε ηεο 

ζχγρξνλεο πνιηηηθήο.  

                                            

1 Ζ ηθαλφηεηα κηαο εθάζηεο θξαηηθήο νληφηεηαο λα αλαπηχζζεηαη απηφλνκα θαη αλεμάξηεηα. 
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ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη πνιηηηθνί επηζηήκνλεο έρνπλ βιέπνπλ ηελ 

εξγαζία ηνπ Θνπθπδίδε σο ζπλεπή πξνζπάζεηα λα επηθνηλσλήζνπλ νη πνιηηηθέο 

απφςεηο πνπ έρνπλ ρξεζηκεχζεη σο ε βάζε γηα ην ακεξηθαληθφ δφγκα εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο θαη αζθάιεηαο ζηε κεηά ηνλ παγθφζκην πφιεκν επνρή. Σν παξαπάλσ 

εδξάδεηαη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε πνπ επεηεχρζε κεηά ηνλ Β΄ΠΠ θαη γηα ην 

ιφγσ απηφ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία. Αλακθίβνια απνηειεί ηελ 

θπξίαξρε πξνζέγγηζε ζηε κειέηε ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ. Δίλαη κία ζρνιή ζθέςεο 

πνπ απαληά κε έλαλ πνιχ ζπγθεθξηκέλν θαη κνλαδηθφ ηξφπν ζε κηα ζεηξά απφ 

θεληξηθά εξσηήκαηα, φπσο πνηα είλαη δνκή θαη ν ραξαθηήξαο ηνπ δηεζλνχο 

ζπζηήκαηνο, πνηα είλαη ηα θχξηα αίηηα ηεο ζηξαηεγηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ θξαηψλ, 

πψο επηβηψλνπλ ηα θξάηε ζε έλα αληαγσληζηηθφ θαη δηεζλέο ζχζηεκα, πνηνο είλαη ν 

ξφινο ηνπ δηθαίνπ θαη ηεο εζηθήο ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο θαη πσο θαηνρπξψλεηαη ε 

εηξήλε. Ο Robert Gilpin ραξαθηεξίδεη ηνλ Θνπθπδίδε σο ηνλ πξψην πνιηηηθφ 

επηζηήκνλα θαη ηνλ πξψην ξεαιηζηή πνπ έδσζε έκθαζε ζηελ αλάιπζε ηνπ 

ζπζρεηηζκνχ ηζρχνο (http://www.logiastarata.gr/2014/03/blog-post.html 2014). 

’ έλα άλαξρν δηεζλέο ζχζηεκα ν πφιεκνο ηνλ νπνίν ν Θνπθπδίδεο 

ραξαθηεξίδεη σο «δάζθαιν ηεο βίαο» είλαη πάληνηε πηζαλφο θαη έηζη ηα θξάηε 

αλαγθάδνληαη ζπλερψο λα πξνεηνηκάδνληαη γηα απηφ ην ελδερφκελν. ε ζπλζήθεο 

αλαξρίαο ηα πάληα επηηξέπνληαη, αθνχ θπξηαξρεί ν λφκνο ηεο θχζεο(ή ηεο 

ηζρχνο): «ν ηζρπξφο επηβάιιεη φηη ηνπ επηηξέπεη ε δχλακή ηνπ θαη ν αδχλαηνο 

ππνρσξεί φζν ηνπ επηβάιιεη ε αδπλακία ηνπ». Ο Θνπθπδίδεο απφ ηελ πξψηε 

θηφιαο παξάγξαθν ηεο Ηζηνξίαο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ, καο πιεξνθνξεί 

γηα ηνλ ζπζρεηηζκφ δπλάκεσλ ζην δηεζλέο ζχζηεκα ηεο αξραίαο Διιάδαο: «ηαλ 

άξρηζε ν πφιεκνο, νη δχν αληίπαινη ήζαλ ζηελ αθκή ηεο δχλακήο ηνπο, ήζαλ θαιά 

πξνεηνηκαζκέλνη, θαη φινη νη Έιιελεο έπαηξλαλ ή ήζαλ έηνηκνη λα πάξνπλ ην 

κέξνο ηνπ ελφο ή ηνπ άιινπ» (http://www.logiastarata.gr/2014/03/blog-post.html 

2014).Με άιια ιφγηα, ν Θνπθπδίδεο πεξηγξάθεη έλα θαηά βάζε δηπνιηθφ δηεζλέο 

ζχζηεκα, πνπ πξνζκνηάδεη ζηελ θαηάζηαζε ηνπ «ζπζηήκαηνο» ηφζν πξηλ φζν θαη   

ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηνπ Β΄ΠΠ. 

Δθηφο απφ ην θφβν, ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ ζπκθέξνληνο απνηειεί βαζηθφ 

θίλεηξν ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ θξαηψλ. Πφζν καθξηά φκσο κπνξεί λα θζάζεη έλα 

θξάηνο ζηελ αλαδήηεζε ηξφπσλ εμππεξέηεζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ; «Γηα κηα 

πνιηηεία πνπ αζθεί εγεκνλία, ηίπνηε δελ είλαη παξάινγν αλ είλαη ζπκθέξνλ», 
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ηζρπξίδνληαη νη Αζελαίνη. Πξψηα απ’ φια έξρεηαη ην ζπκθέξνλ επηβίσζεο. Δθηφο 

απφ ηελ επηβίσζε, νη πνιηηείεο πξέπεη λα κεξηκλήζνπλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

εδαθηθήο ηνπο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο, δηαθνξεηηθά θηλδπλεχνπλ 

λα ηα ράζνπλ θαη ηα δχν. Ο Θνπθπδίδεο γηα παξάδεηγκα, πεξηγξάθεη κε 

ιεπηνκέξεηα ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία νη Αζελαίνη ζηεξνχζαλ απφ άιιεο 

πνιηηείεο ηελ ειεπζεξία ηνπο. ε έλα αληαγσληζηηθφ δηεζλέο ζχζηεκα νη πνιηηείεο 

είλαη αλαγθαζκέλεο λα δηαηεξήζνπλ ηε ζρεηηθή ηνπο ζέζε ζηελ θαηαλνκή ηζρχνο. 

Αλ ε ζρεηηθή ηνπο ζέζε ρεηξνηεξεχζεη θαη απηή ησλ αληηπάισλ ηνπο θαιπηεξεχζεη, 

ηφηε ελδέρεηαη λα θηλδπλεχζεη ε αζθάιεηά ηνπο 

(http://www.logiastarata.gr/2014/03/blog-post.html 2014). 

Ο Θνπθπδίδεο είλαη ν ζεκειησηήο ηεο καθξάο ξεαιηζηηθήο παξάδνζεο πνπ 

έρεη αλαγάγεη ηελ ηζρχ ζε θεληξηθφ δήηεκα ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο. ηνλ ππξήλα 

ηεο ζθέςεο ηνπ βξίζθεηαη ε δηαιεθηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο νηθνλνκηθήο, 

δηπισκαηηθήο θαη ζηξαηησηηθήο ηζρχνο: 

 

(1) Οικονομικό Ιςχύσ 

  Ζ ζπδήηεζε γηα ηε ζεκαζία ηεο νηθνλνκηθήο δχλακεο(πινχηνο), 

είλαη πξαγκαηηθά εμαληιεηηθή ζηελ Ηζηνξία ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πνιέκνπ. Γηα 

παξάδεηγκα, ην ζεκαληηθφηεξν ίζσο επηρείξεκα ηνπ παξηηάηε βαζηιηά Αξρίδακνπ 

ήηαλ φηη: 

«Ο πφιεκνο γίλεηαη ιηγφηεξν κε φπια θαη πεξηζζφηεξν κε ρξήκαηα θαη ε 

πάξηε δελ ζα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ηνπ πνιέκνπ γηαηί δελ 

δηαζέηεη πινχην».Σν παξαπάλσ θαίλεηαη φηη έγηλε πιήξσο θαηαλνεηφ απφ ηηο 

πνιηηηθέο εγεζίεο ησλ ΖΠΑ θαη νξίζηεθε σο κέζν θαη πξνυπφζεζε γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ πνιηηηθψλ ζηφρσλ ηεο Τςειήο ηξαηεγηθήο ησλ ΖΠΑ. 

 

(2) Διπλωματικό Ιςχύσ 

  Ζ αλαδήηεζε ζπκκάρσλ κπνξεί λα απμήζεη ηφζν ηνλ πινχην φζν θαη 

ηελ ζηξαηησηηθή ηζρχ κηαο πνιηηείαο. Γηα ηελ πάξηε, νη ζπκκαρίεο ήηαλ 

παξάγνληαο ζηξαηησηηθήο ηζρχνο ελψ γηα ηελ Αζήλα απνηεινχζαλ θπξίσο πεγή 

ρξεκαηνδφηεζεο (http://www.logiastarata.gr/2014/03/blog-post.html 2014).ηελ 

πεξίπησζή καο ην κνληέιν ησλ ΖΠΑ έρνπλ εμειίμεη ηελ ζεσξία κε δηηηφ ηξφπν 

εμαζθαιίδνληαο ηφζν ηελ ζηξαηησηηθή ηζρχ φζν θαη ηελ δηαζθάιηζε ηεο 
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νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.Σν παξάδεηγκα, ηεο ζπδήηεζεο κεηαμχ Κιέσλα θαη 

Γηνδφηνπ νπζηαζηηθά επηθεληξψζεθε ζην δήηεκα ηεο απνδνηηθφηεξεο ζηξαηεγηθήο 

απέλαληη ζηνπο ζπκκάρνπο ψζηε λα κε κεησζνχλ νη νηθνλνκηθέο εηζθνξέο πξνο 

ηελ Αζήλα:«ε ππεξνρή καο απέλαληη ζηνπο ερζξνχο καο είλαη αθξηβψο ηα έζνδα 

απηά «πσο πξναλαθέξακε, ε δηπισκαηία ησλ ΖΠΑ, ηφζν ζεζκηθά φζν θαη 

ζπγθεθξηκέλα, κεηά ηνλ Β΄ΠΠ, ιεηηνχξγεζε ζηελ βάζε ηεο θαηνρχξσζεο ησλ 

ζηξαηησηηθψλ ληθψλ θαη γηα λα νξηνζεηήζεη ηα φξηα ησλ πνιηηηθψλ ζηφρσλ κε 

νηθνλνκηθά θίλεηξα θαη αληαιιάγκαηα σο απφηνθν ηνπ νηθνλνκηθνχ θάκαηνο ηνπ 

ακεξηθαληθνχ έζλνπο , φπσο ζα δνχκε αξγφηεξα. 

 

(3) τρατιωτικό Ιςχύσ 

 Ο Θνπθπδίδεο αλαιχεη δηεμνδηθά ηηο δχν κνξθέο ζηξαηησηηθήο ηζρχνο 

πνπ ππήξραλ ζηελ επνρή ηνπ: ηελ παξαδνζηαθή ρεξζαία δχλακε θαη ηε λαπηηθή 

δχλακε. Ζ φιε ηνπ αλάιπζε νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε λαπηηθή ηζρχο ήηαλ ε 

ζεκαληηθφηεξε κνξθή. Ο ηζηνξηθφο παξνπζηάδεη ηε ζεκαζία ηεο λαπηηθήο ηζρχνο 

κέζα απφ ηηο δεκεγνξίεο ηνπ Πεξηθιή, ν νπνίνο αθνχ ιέεη ζηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ 

ηελ θιαζηθή θξάζε «κέγα ην ηεο ζαιιάζεο θξάηνο». Σν παξάδεηγκα ηεο Αζήλαο  

ηαπηίδεηαη απφιπηα, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ κε ην ξφιν, ζε ζπλάξηεζε κε ηα 

κέζα ησλ ΖΠΑ ζηελ ζχγρξνλε επνρή θαη ηδηαίηεξα κεηά ην Β΄ΠΠ. 

χκθσλα κε ηνπο πνιηηηθνχο ξεαιηζηέο, ν αζθαιέζηεξνο ηξφπνο γηα ηελ 

θαηνρχξσζε ηεο εηξήλεο είλαη ε δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο ησλ δπλάκεσλ. ηελ 

πξάμε απηφ ζεκαίλεη φηη ηα θξάηε πξέπεη απφ κφλα ηνπο λα κεξηκλνχλ γηα ηελ 

αζθάιεηά ηνπο (αξρή ηεο απηνβνήζεηαο ) θαη ηελ εμηζνξξφπεζε ησλ αληηπάισλ 

ηνπο. Ζ εμηζνξξφπεζε ηνπ αληηπάινπ κπνξεί λα γίλεη κε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή 

εμηζνξξφπεζε. Ζ επηζηξάηεπζε ησλ εζσηεξηθψλ πφξσλ (π.ρ. πξνεηνηκαζία, 

θηλεηνπνίεζε πιεζπζκνχ, εληαηηθνπνίεζε εθπαίδεπζεο, εμνπιηζηηθά 

πξνγξάκκαηα, αχμεζε ακπληηθψλ δαπαλψλ) απνηειεί θιαζηθή πεξίπησζε 

εζσηεξηθήο εμηζνξξφπεζεο. Αληίζεηα, ε δεκηνπξγία ζπκκαρηψλ απνηειεί κνξθή 

εμσηεξηθήο εμηζνξξφπεζεο (π.ρ. ΝΑΣΟ). 

Πξψηνο ν Θνπθπδίδεο δηαηχπσζε ηελ άπνςεφηη ε ηζρχο ησλ θξαηψλ 

εμαξηάηαη απφ ηελ νηθνλνκία, ηελ ηερλνινγία θαη ηνλ πιεζπζκφ ηνπο  θαη ήηαλ 

απηφο ζηνλ νπνίν νη ΖΠΑ βξήθαλ ηνλ πλεπκαηηθφ ηνπ κέληνξα. Οη παξαπάλσ 

παξάγνληεο θαζνξίδνπλ θαη νξηνζεηνχλ ηε ζηξαηησηηθή ηζρχ θάζε θξάηνπο. Ζ ηζρχο 
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φκσο ησλ θξαηψλ αιιάδεη θαη απηή ε αιιαγή δελ γίλεηαη κε ηνλ ίδην ξπζκφ. ε 

νξηζκέλα θξάηε ε ηζρχο κεηψλεηαη θαη ζε άιια απμάλεηαη κε δηαθνξεηηθνχο κάιηζηα 

ξπζκνχο. Ο θχξηνο κεραληζκφο αιιαγψλ βξίζθεηαη ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο 

θαη αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηνπ πιεζπζκνχ. Απηή ε 

αληζφηεηα έρεη ζνβαξέο ζηξαηεγηθέο επηπηψζεηο ηφζν γηα ηα ίδηα ηα θξάηε φζν θαη 

γηα ην ζπζρεηηζκφ δπλάκεσλ ζην δηεζλέο ζχζηεκα. Έηζη απηή ε αλάιπζε έρεη 

απνδεηρζεί ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα λα εμεγήζεη θαλείο φρη κφλν ηνλ Πεινπνλλεζηαθφ 

πφιεκν αιιά θαη άιινπο πνιέκνπο κεηαμχ κεγάισλ δπλάκεσλ γηα ηελ 

πξσηνθαζεδξία ζην δηεζλέο ζχζηεκα(εγεκνληθνί πφιεκνη). Γηα παξάδεηγκα, 

βαζηδφκελνο ζ’ απηή ηε ζεσξία, ν Robert Gilpin εμήγεζε ηελ Γαιιηθή επαλάζηαζε, 

ηνπο Ναπνιεφληεηνπο πνιέκνπο θαη ηνλ Α΄θαη Β΄ ΠΠ, νη επηπηψζεηο ηνπ 

νπνίνπ,ζηηο ΖΠΑ θαη  ππφ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο δηάζηαζε είλαη ην αληηθείκελν ηεο 

παξνχζεο εξγαζίαο. 

 

1.9.3 Ο Επιθετικόσ ρεαλιςμόσ 

Δλψ, ν θιαζηθφο ξεαιηζκφο ζεσξνχκε φηη απνηέιεζε ην ζεκέιην ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ ΖΠΑ, ν επηζεηηθφο ξεαιηζκφο απνηειεί, φπσο ζα 

απνδείμνπκε, ην επηζηέγαζκα θαη ν θαλφλαο ζηε πνξείαο ησλ ΖΠΑ ζην δηεζλέο 

ζχζηεκα θαζψο ην ιεηηνπξγηθφ παξάδεηγκα ηεο ζεσξίαο ηνπ πεξηγξάθεηαη πιήξσο 

απφ ηελ εμέιημε ησλ ΖΠΑ απφ ηελ πεξίνδν ηεο «αζσφηεηαο» ζηελ κεηά ην Β΄ΠΠ 

πεξίνδν. Ο δηεζλνιφγνο J. Mearsheimer έρεη ζπλεηζθέξεη ζηελ αλάιπζε ηεο 

δηεζλνχο πνιηηηθήο θαη ηδίσο ζηε ζεκαηηθή γηα ην πιαίζην ηνπ παηρληδηνχ αλάκεζα 

ζηα θξάηε ιακβαλνκέλσλ ππφςε ηεο ηζρχνο, ηνπ ξφινπ θαη ησλ επηδηψμεψληνπο. 

πγθεθξηκέλα, ην γλσζηφ εθηελέο έξγν ηνπ «Ζ Σξαγσδία ηεο Πνιηηηθήο ησλ 

Μεγάισλ Γπλάκεσλ» απνηειεί ζπλεηζθνξά ζε κία απφ ηηο λεφηεξεο εθδνρέο ηεο 

ξεαιηζηηθήο ζεψξεζεο ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ, ηνλ επηζεηηθφ ξεαιηζκφ.  

Κνληνινγίο, πξνβάιιεη ηε ζέζε φηη ηα θξάηε –ηδίσο ηα ηζρπξφηεξα– δελ είλαη 

πξνδηαηεζεηκέλα ζηε δηαηήξεζε ηεο θαζεζηεθπίαο ηάμεο (status quo), ζπλδένληαο 

ηελ επηβίσζή ηνπο κε ηελ αχμεζε ηεο ηζρχνο ή επηξξνήο.(Σ. Μηθέιεο 2015). Χο εθ 

ηνχηνπ, ε αέλαε επηζεηηθφηεηα κε ζθνπφ ηελ εγεκνλία είλαη ελδεκηθή ζην δηεζλέο 

ζχζηεκα. Απηφ επηβεβαηψλεηαη, θαηά ηνλ Mearsheimer, απφ ηελ εμέηαζε πνηθίισλ 

πεξηπηψζεσλ, πνπ έρνπλ θαηαιήμεη ζηελ εδαθηθή ή ζηξαηησηηθή επέθηαζε θαη ζηε 

δηεμαγσγή πνιέκνπ, επηδηψθνληαο ηελ επηβίσζε κέζσ ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηεο 
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ηζρχνο.Ζ ξεαιηζηηθή εθδνρή ηνπ έρεη ζεσξεζεί «ζεκαληηθή εμαίξεζε ζηε 

γεληθεπηηθή ηάζε ησλ πεξηζζφηεξσλ ζεσξεηηθψλ ηεο ηζνξξνπίαο 

δπλάκεσλ/ηζρχνο», δεδνκέλσλ ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπ φηη: α) ε παγθφζκηα 

εγεκνλία είλαη κε εθηθηή ιφγσ ησλ ηεξάζηησλ πδάηηλσλ εθηάζεσλ ηνπ πιαλήηε, β) 

ηα θξάηε πξνζπαζνχλ δηαξθψο λα εγεκνλεχζνπλ ζηελ πεξηθέξεηά ηνπο φπνπ 

απηφ δηεπθνιχλεηαη απφ πιεπξάο εδάθνπο, θαη γ) νη παγθφζκηεο δπλάκεηο 

ζπκπεξηθέξνληαη ζπρλά σο ππεξπφληηνη εμηζνξξνπεηέο (Κ. Μηθέιεο 2015). 

χκθσλα κε ηνλ Mearsheimer, εθφζνλ «ε ζηξαηεγηθή αθνξά ζε κία 

θαηάζηαζε ζπγθεξαζκνχ ησλ κέζσλ θαη ησλ ζθνπψλ εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ 

δηεζλνχο αληαγσληζκνχ ελ θαηξψ ηφζν εηξήλεο φζν θαη πνιέκνπ», ε 

επνλνκαδφκελε απφ ηνλ Mearsheimer σο «ζηξαηεγηθή ζπκπεξηθνξά» (strategic 

behavior) ζρεηίδεηαη κε έλα ζχλνιν πνιηηηθψλ, ζηξαηησηηθψλ θαη/ή νηθνλνκηθψλ 

κέζσλ πξνο εθπιήξσζε ησλ επηδησθφκελσλ ζθνπψλ, ήηνη κε ηνλ ελλνηνινγηθφ 

ππξήλα ηεο πςειήο ζηξαηεγηθήο. 

Θέηνληάο ην ραξαθηεξηζηηθά,  «[ε] επηηπρία νξίδεηαη σο ε δηαηήξεζε θαη ε 

ηζρπξνπνίεζε ηνπ θξάηνπο […] εθφζνλ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε απηνβνήζεηαο, ε 

επηβίσζε είλαη ζεκαληηθφηεξνο ζθνπφο απφ ην θέξδνο, θαζψο ε επηβίσζε είλαη 

πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε άιισλ ζθνπψλ […] ε δηαηήξεζε ηνπ status quo 

είλαη ν ειάρηζηνο ζηφρνο θάζε κεγάιεο δχλακεο». 

Οη ακπληηθνί ξεαιηζηέο δειψλνπλ φηη κία κεγάιε δχλακε πξνηηκά ηελ 

εμηζνξξφπεζε, κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ηεο ππεξεμάπισζεο (overexpansion) θαη 

ηε δηαρείξηζε ελδερνκέλσλ αληηζπζπεηξψζεσλ (counter-alliances) ελαληίνλ ηεο.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ππνζηεξηθηέο ηνπ επηζεηηθνχ ξεαιηζκνχ αληηηείλνπλ φηη ε 

εμαζθάιηζε ηεο επηβίσζεο ζπλάδεη κε ηε δηαξθή θαη αδηάιεπηε ηζρπξνπνίεζε.  

Καηά ην ζθεπηηθφ ηνπο, «αλ ε αζθάιεηα -θαη φρη ε δηαξθήο κεγηζηνπνίεζε ηεο 

ηζρχνο- ζπληζηά ηνλ πξψηηζην ζθνπφ ησλ θξαηψλ ελ κέζσ αλαξρίαο, πψο ηα 

θξάηε δχλαληαη λα γλσξίδνπλ πφηε ε επηβίσζή ηνπο δηαζθαιίδεηαη;».  Δηδηθφηεξα, ε 

θχξηα ππφζεζε εξγαζίαο ηνπ Mearsheimer αλαθέξεηαη ζηελ αέλαε ηζρπξνπνίεζε 

σο ηε κνλαδηθή επηινγή γηα ηελ επηβίσζε. Δμάιινπ, ν ίδηνο ν ηίηινο ηνπ αλσηέξσ 

αλαθεξζέληνο βηβιίνπ ηνπ ππνγξακκίδεη ηελ πξσηφγνλε θαη δηαξθή ηάζε πξνο ηελ 

ηζρπξνπνίεζε σο κία δηέμνδν αληηκεηψπηζεο ηνπ θφβνπ. Αληηθαηνπηξίδεη έλαλ 

ηζηνξηθφ θχθιν ραξαθηεξηδφκελν απφ εγεκνληθέο θηινδνμίεο θαη 

(αληη)ζπζπεηξψζεηο. Έηζη, δπλάκεηο ππνζηήξημεο ηεο θαζεζηεθπίαο ηάμεο δελ 
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πθίζηαληαη, κε κνλαδηθή εμαίξεζε ηελ αλάδεημε ελφο κνλαδηθνχ θαη 

αδηακθηζβήηεηνπ παγθφζκηνπ εγεκφλα. Παξφηη ε παγθφζκηα εγεκνλία απνηειεί 

ηελ απνθιεηζηηθή δηέμνδν απφ ηελ αβεβαηφηεηα θαη ηα δηιήκκαηα αζθαιείαο, δελ 

είλαη πξαθηηθά εθηθηή, εμαηηίαο ηεο αλαζρεηηθήο δχλακεο ησλ ηεξάζηησλ σθεάλησλ 

εθηάζεσλ (Σ. Μηθέιεο 2015). 

πλαθψο, νη ππνζηεξηθηέο ηνπ επηζεηηθνχ ξεαιηζκνχ επηκέλνπλ φηη ε κεηα-

ςπρξνπνιεκηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ΖΠΑ επηβεβαηψλεη ην αλαιπηηθφ πιαίζην ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζεψξεζεο, αλαθνξηθά κε ηελ επέθηαζε ησλ θηινδνμηψλ ηνπ ελ 

ιφγσ δξψληα θαηά ηελ αχμεζε ηεο ζρεηηθήο ηζρχνο ηνπ. Δηδηθφηεξα,  θαη κε 

«φπιν» ηελ νηθνλνκία, φπσο πξναλαθέξζεθε, νη ΖΠΑ επεθηάζεθαλ ζε δεχηεξν 

ρξφλνκεηά ηελ ζηξαηησηηθή επέθηαζε ζηελ Δπξψπε, ψζηε λα δηαηεξήζνπλ θαη λα 

επεθηείλνπλ ηνπ πςεινχο ηνπ ζηφρνπο. Γεληθφηεξα, ε επηζεηηθφηεηα ησλ θξαηψλ 

θξίλεηαη σο εγγελέο ζηνηρείν ηεο δνκήο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο θαη εθθξάδεηαη 

πνηθηινηξφπσο. Χζηφζν, κία εζσηεξηθή ηνπ επηζεηηθνχ ξεαιηζκνχ αληηπαξάζεζε 

ιακβάλεη ρψξα.  Δληφο απηνχ, ακθηιεγφκελν ζεκείν ζπληζηά ην αλ νη κεγάιεο 

δπλάκεηο δχλαληαη λα επηηχρνπλ ηελ παγθφζκηα εγεκνλία, ζχκθσλα κε ην 

ζθεπηηθφ ηνπ Christopher Layne θαη άιισλ, ή κφλν ηελ πεξηθεξεηαθή εγεκνλία, 

ζχκθσλα κε ηε ινγηθή ηνπ Mearsheimer.  Μάιηζηα, γηα ηνλ Layne νη ΖΠΑ κπνξεί 

λα ζεσξεζνχλ σο ε «επηηνκή ηνπ επηζεηηθνχ ξεαιηζκνχ», ρσξίο σζηφζν λα 

ζπληζηνχλ κφλν έλαλ πεξηθεξεηαθφ εγεκφλα ή έλαλ ππεξπφληην εμηζνξξνπεηή(Σ. 

Μηθέιεο 2015).  

Γηεζλνιφγνη, νη νπνίνη πξηκνδνηνχλ ηε δηάθξηζε κεηαμχ ηεο ρεξζαίαο θαη 

ηεο ζαιάζζηαο ηζρχνο, βξίζθνπλ έδαθνο ζπλελλφεζεο καδί ηνπ, αλ θαη 

κεηαθξάδνπλ ηελ έλλνηα ηεο «αλαζρεηηθήο δχλακεο ηνπ λεξνχ» πεξηζζφηεξν -

ηξφπνλ ηηλά- σο «αλαζρεηηθή δχλακε ηνπ εδάθνπο κεηά ηε δηάζρηζε ηνπ λεξνχ». 

Δπηπιένλ, ν Colin Elman δήηεζε κία πξνέθηαζε ηεο ινγηθήο ηνπ επηζεηηθνχ 

ξεαιηζκνχ θαη εηδηθφηεξα ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ Mearsheimer, κε αλαιπηηθή 

ηξνπνπνίεζε σο πξνο ηνπο αθξηβείο κεραληζκνχο γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

πεξηθεξεηαθήο εγεκνλίαο.  Ζ θπξηαξρία ηνπ νηθείνπ γεηηνληθνχ ρψξνπ εμεγείηαη 

θαιχηεξα απφ ηελ απνπζία εμηζνξξνπεηψλ, παξά απφ ηελ αδπλακία ηεο 

εμηζνξξφπεζεο ή ηελ ηθαλφηεηα αληηκεηψπηζεο ησλ νηθείσλ εκπνδίσλ ησλ άιισλ 

κεγάισλ δπλάκεσλ.  Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ε θπξηαξρία ησλ ΖΠΑ ζην ακεξηθαληθφ 

εκηζθαίξην εμεγείηαη απφ ηελ απνπζία εζσηεξηθψλ εμηζνξξνπεηψλ (internal 
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balancers) θαη ηελ αδπλακία ησλ εμσ-πεξηθεξεηαθψλ δπλάκεσλ (extra-regional 

forces). Ζ φιε «παξνπζία» ησλ ΖΠΑ κεηά ηελ ελειηθίσζε ηνπο σο αλεμάξηεην 

θξάηνο επηβεβαηψλεη ηελ παξαπάλσ δηαπίζησζε αθνχ, φπσο ζα δνχκε 

δηεπξχλνληαο αξρηθά ηα εδάθε ηνπο θαη ζε δεχηεξν ρξφλν επηβάιινληαο ηα 

νηθνλνκηθά ηνπ κεγέζε –ζπκθέξνληα, θαηάθεξαλ αξρηθά λα μεθαζαξίζνπλ ηνπο 

ζηξαηεγηθνχο ηνπο ζηφρνπο(Σ. Μηθέιεο 2015).  

ηελ παξνχζα εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ε κλεία γηα ηνλ επηζεηηθφ 

ξεαιηζκφ, απνδερφκελε απηφλ σο ηελ θαηάιιειε κεγάιε ζεσξία γηα ηελ αλάιπζε 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ ΖΠΑ, φπνπ ε 

αζθάιεηα επηηπγράλνληαλ κέζσ ηεο θαηάθηεζεο θαη ηεο επέθηαζεο, εμεηδηθεχνληαο 

κία θαηεχζπλζε πνπ αθνξά ζηελ πηζαλφηεηα χπαξμεο κε ζηξαηησηηθψλ 

εθθάλζεσλ ηεο επηζεηηθνγελνχο ηάζεο ησλ θξαηψλ. Δλ πξνθεηκέλσ, ην 

νξζνινγηθφ θξηηήξην δχλαηαη λα νδεγήζεη ηα θξάηε πξνο ελαιιαθηηθέο επεθηαηηθέο 

ζηξαηεγηθέο, «καιαθήο ηζρχνο»,  δίρσο απηφ λα ηαπηίδεηαη αλαγθαία κε εθείλεο νη 

νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηνλ ππξήλα ηεο ζθιεξήο ηζρχνο, ήηνη ηα ζηξαηησηηθά κέζα. 

Δθφζνλ ην θφζηνο ηεο ζηξαηησηηθήο εκπινθήο ππεξβαίλεη ην φθεινο, εμαηηίαο ηεο 

νηθνλνκηθήο αιιειεμάξηεζεο ζε αμηνζεκείσην βαζκφ θαη πξνθεηκέλνπ λα κελ, ζην 

κέιινλ, επαλαιεθζεί ην βάξνο ηνπ,νη ελ ιφγσ πεξηπηψζεηο ζρεηίδνληαη κε ηε 

δεκηνπξγία ζθαηξψλ νηθνλνκηθήο επηξξνήο ή ηελ εγθαζίδξπζε δηαθξαηηθψλ 

ζεζκηθψλ ζρεκάησλ ζηε βάζε ηεο ήπηαο ηζρχνο.  Δπίζεο, ζα ήηαλ δπλαηή ε 

ελζσκάησζε πνιηηηθψλ κε άμνλα ξεηνξηθά πξνσζνχκελεο πνιηηηζκηθέο, 

γισζζηθέο ή ζξεζθεπηηθέο ζπγγέλεηεο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο 

κεηαςπρξνπνιεκηθήο ηνπξθηθήο πςειήο ζηξαηεγηθήο εληφο ηνπ πξψελ ζνβηεηηθνχ 

ρψξνπ κέζσ ηεο πνιηηηθήο ηνπ «κεγάινπ αδειθνχ» (Σ. Μηθέιεο 2015) 

χκθσλα θαη κε ηνλ Layne, ε εγεκνλία σο έλλνηα ζρεηίδεηαη παξάιιεια κε 

ηε «ζθιεξή ηζρχ», αιιά ζπλδέεηαη άξξεθηα θαη κε επηινγέο ρξήζεο «καιαθήο 

ηζρχνο» φπσο  ηελ «νηθνλνκηθή επηβνιή», ηελ «ππεξνρή ζε επίπεδν πξψησλ 

πιψλ» θαη «ηηο θηινδνμίεο ηεο δεζπφδνπζαο δχλακεο». Έηζη, έλαο εγεκφλαο 

απνηειεί «ηε κνλαδηθή κεγάιε δχλακε» ζε έλα πεξηθεξεηαθφ ππνζχζηεκα θαη 

«ζθφπηκα αζθεί ηελ αδηαθηινλίθεηε δχλακε ηνπ ψζηε λα επηβάιεη ηελ ηάμε ζε 

απηφ». Καηά ζπλέπεηα, δχλαηαη λα εμαρζεί ην ζπκπέξαζκα φηη νη ζθαίξεο 

επηξξνήο, νη νπνίεο δεκηνπξγνχληαη ππφ κε ζηξαηησηηθνχο φξνπο, κπνξνχλ λα 

αλαιπζνχλ κέζσ κίαο ηξνπνπνίεζεο ηνπ επηζεηηθνχ ξεαιηζκνχ. Σα θξάηε ζπρλά 
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απνπεηξψληαη λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ ηζρχ ηνπο δίρσο λα εθθξάδνπλ εδαθηθέο 

αμηψζεηο ή λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ηνπο. 

 

1.9.4 Ο Ιδεαλιςμόσ 

Ο ηδεαιηζκφο, σο πνιηηηθφ ζχζηεκα θαη σοmodusoperandi, ραξαθηήξηζε 

κηα κεγάιε πεξίνδν εμσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ λενζχζηαηνπ θξάηνπο ησλ 

ΖΠΑ.Χο θπξίαξρν ξεχκα ζθέςεο ζηηο Γηεζλείο ρέζεηο πηνζεηήζεθε κεηά ην1918,  

θχξηα πξνθείκελε ηνπ νπνίνπ ήηαλ φηη δεδνκέλνπ φηη ην αλζξψπηλν γέλνο είλαη 

νξζνινγηθφ, ε θξίθε ηνπ Α΄ΠΠ  ζα  ήηαλ  αξθεηή  ψζηε  λα απνηξέςεη ηελ 

επαλάιεςή ηνπ (Angel 2010). 

Δηδηθφηεξα, ε θηιειεχζεξε-νπηνπηθή ζθέςε αληινχζε ηα επηρεηξήκαηα ηεο 

απφ ηξία θπξίσο ξεχκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ αηψλσλ: 

• Σν δηεζλέο δίθαην (Γθξνηηαληζκφο), ε απμαλφκελε ζεκαζία ηνπ νπνίνπ 

δηεπθφιπλε ηε ξχζκηζε δηαθνξεηηθψλ πηπρψλ ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο, 

πεξηνξίδνληαο ηηο κνλνκεξείο πνιεκηθέο θηλήζεηο. 

• Ο εθδεκνθξαηηζκφο ησλ θξαηψλ ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο θαη ε απήρεζε 

πνπ απηφο ζα είρε ζχκθσλα µε ηε ζεψξεζε ηνπ Cant ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο. 

• Ο νηθνλνκηθφο θηιειεπζεξηζκφο θαη ε πξντνχζα απειεπζέξσζε ηνπ 

εκπνξίνπ, πνπ δεκηνπξγνχζε ηζρπξνχο δεζκνχο αλάκεζα ζηα θξάηε 

ιεηηνπξγψληαο εληζρπηηθά πξνο ηελ απνηξνπή ηνπ πνιέκνπ. 

(https://repository.kallipos.gr/ n.d.) 

 Μεξηθέο απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ ήηαλ νη παξαθάησ: 

 Οη πφιεκνη έρνπλ ηε ξίδα ηνπο θπξίσο ζηνλ αλζξψπηλν λνπ (αληηιήςεηο) 

θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο (θαηαπίεζε, ηκπεξηαιηζκφο). 

 Οη πφιεκνη δελ είλαη εγγελείο ζηηο αλζξψπηλεο θνηλσλίεο νχηε 

εδξάδνληαη ζε θάπνηα αλεμίηειε επηζεηηθή θαη θαηαζηξνθηθή θχζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

είδνπο – νη άλζξσπνη είλαη νξζνινγηθά θαη εζηθά φληα. 

 Ζ δηαθξαηηθή βία φρη µφλν είλαη εζηθά θαη λνκηθά θαηαδηθαζηέα αιιά 

θέξλεη θαη άιιε βία. Ζ έλνπιε βία είλαη θαη αζχκθνξε. 

 Κιεηδηά γηα ηελ εηξήλε: απηνδηάζεζε ησλ ιαψλ, ζπιινγηθή αζθάιεηα, 

δηεζλέο δίθαην,  δηεζλέο εκπφξην θαη απνθήξπμε ηνπ πνιέκνπ ζηηο δηαθξαηηθέο 

ζρέζεηο. 
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 Σν  εκπφξην θαζηζηά ηε ζχγθξνπζε ιηγφηεξν πηζαλή, ην δηεζλέο δίθαην 

πξνσζεί ηελ ηάμε θαη ε δεκνθξαηία είλαη εηξεληθή. 

 Ζ πίζηε ζε έλαλ θαηλνχξγην θφζκν, απαιιαγκέλν απφ ζπγθξνχζεηο θαη 

πνιέκνπο, απνηππψλεηαη ζηα «δεθαηέζζεξα ζεκεία» ηνπ Ακεξηθαλνχ Πξνέδξνπ 

Woodrow Wilson θαη ζηε δεκηνπξγία ηνπ πξψηνπ παγθφζκηνπ νξγαληζκνχ γηα ηελ 

πξνζηαζία θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο εηξήλεο, ηελ Κνηλσλία ησλ Δζλψλ. Ζ ξήηξα πεξί 

ζπιινγηθήο αζθάιεηαο, εηδηθφηεξα, ζχκθσλα µε ηελ νπνία ε επίζεζε ελαληίνλ 

νπνηνπδήπνηε θξάηνπο-µέινπο ηνπ νξγαληζκνχ ζα ζπζηξάηεπε φια ηα µέιε ηεο 

πξνο αξσγή ηνπ επαπεηινχκελνπ µέινπο, απνηέιεζε µηα ζεζκηθή θαηλνηνκία πνπ 

φλησο ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη σο δηθιείδα αζθαιείαο γηα ην δηεζλέο 

ζχζηεκα. 

 

1.9.5 Tο «πεπρωμϋνο» του αμερικανικού ϋθνουσ 

Ήηαλ ζην ηέινο ηνπ δέθαηνπ φγδννπ αηψλα φηαλ ν ζπγγξαθέαο ηεο 

«Γηαθήξπμεο ηεο Aλεμαξηεζίαο» θαη θαηνπηλφο Πξφεδξνο ησλ Hλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ ηεο Aκεξηθήο, Thomas Jefferson, κίιεζε γηα ηε δεκηνπξγία κηαο 

«Aπηνθξαηνξίαο ηεο Eιεπζεξίαο». Πνιχ ζχληνκα θαη άιινη ζπκπαηξηψηεο ηνπ, 

απφγνλνη ησλ Bξεηαλψλ απνίθσλ, νη νπνίνη εγθαηέιεηςαλ ηελ Αγγιία κε ην 

ηζηηνθφξν Mayflower2 γηα λα εγθαηαζηαζνχλ ζηνλ «Nέν Kφζκν», απνθάζηζαλ λα 

θάλνπλ πξάμε απηφ ζην νπνίν αλαθεξφηαλ ν  Jefferson. 

H αξρή έγηλε κε ηελ επέθηαζε, ηελ εμάπισζε ηνπ ακεξηθαληθνχ έζλνπο 

πξνο ηα δπηηθά. Mε ηελ θαηάιεςε, δειαδή, ησλ εδαθψλ ζηα νπνία δνχζαλ νη 

Ηλδηάλνη. Oη έπνηθνη πίζηεπαλ, κε ηελ ελζάξξπλζε ησλ εγεηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ακεξηθαληθνχ έζλνπο, φηη έπξεπε λα θέξνπλ ζε πέξαο κηα «απνζηνιή», φηη ήηαλ 

«ππνρξέσζή» ηνπο αιιά θαη «δηθαίσκά» ηνπο, λα αθνινπζήζνπλ ην «Πεπξσκέλν 

ηνπ Έζλνπο» (Manifest Destiny3). H βεβαηφηεηα απηή πήγαδε απφ κηα ζεψξεζε ηεο 

Ηζηνξίαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε Aκεξηθή ήηαλ «ην κεγάιν πείξακα ηνπ 

αλζξψπηλνπ γέλνπο πνπ ν Θεφο εμαζθάιηζε ζηνπο πηζηνχο». Απηή ε ζξεζθεπηηθή 

                                            

2Πεξηζζφηεξα ζην https://el.wikipedia.org/ wiki/Απνηθηζκφο_ηεο_Ακεξηθήο 

3 Πεξηζζφηεξα ζην http://www.historynet.com/manifest-destiny 
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βεβαηφηεηα ηεο «απνζηνιήο» επαλέξρεηαη ηνπο ηειεπηαίνπο δχν αηψλεο, κε ηνλ 

έλαλ ή ηνλ άιιν ηξφπν, ζπλερψο ζηελ επηθάλεηα ηεο ακεξηθαληθήο πνιηηηθήο 

H επίθιεζή ηεο απφ δηάθνξνπο Ακεξηθαλνχο εγέηεο απνηειεί κηα απφ ηηο 

ζηαζεξέο ζηνλ πνιηηηθφ ηνπο ιφγν. Oη πξνζπάζεηεο ηνπ Woodrow Wilson ζην 

πξψην κηζφ ηνπ εηθνζηνχ αηψλα «λα θαηαζηήζεη ηνλ Kφζκν αζθαιή γηα ηε 

Γεκνθξαηία», νη δηαθεξχμεηο κηαο ζεηξάο Aκεξηθαλψλ πξνέδξσλ ζηε δηάξθεηα ηνπ 

Φπρξνχ Πνιέκνπ ελαληίνλ ηεο «Aπηνθξαηνξίαο ηνπ Kαθνχ» θαη πην πξφζθαηα ν 

«αγψλαο ελαληίνλ ηνπ άμνλα ηνπ Kαθνχ» έρνπλ σο θνηλή αθεηεξία απηή ηελ ηδέα 

ηνπ «Πεπξσκέλνπ ηνπ Έζλνπο». 

Δίλαη δχζθνιν λα θαηαλνήζεη θαλείο ηελ ακεξηθαληθή πνιηηηθή ρσξίο λα 

ιάβεη ππφςε ηνπ ηελ ηδενινγηθή δχλακε απηήο ηεο έλλνηαο ηνπ «Πεπξσκέλνπ ηνπ 

Έζλνπο», θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ νπζηαζηηθέο δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν 

πνπ αληηιακβάλνληαη ηε Γεκνθξαηία ε «Παιηά Eπξψπε» απφ ηε κηα κεξηά θαη νη 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο απφ ηελ άιιε. O επξσπατθφο δεκνθξαηηθφο πνιηηηζκφο 

βαζίδεηαη ζε θνζκηθέο απφςεηο. έβεηαη δειαδή ην θιαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο 

δεκνθξαηίαο, ηνλ δηάινγν θαη ηνλ ζπκβηβαζκφ. Αληίζεηα, ε ακεξηθαληθή πνιηηηθή 

ζθέςε ηνπνζεηεί ηα πνιηηηθά πξάγκαηα ζην δίπνιν «θαιφ - θαθφ». Yπάξρνπλ έηζη 

ζηνηρεία ζξεζθεπηηθνχ κεζζηαληζκνχ. 

O,ηη εκπνδίδεη ην «Πεπξσκέλν ηνπ Έζλνπο» είλαη «θαθφ» θαη φπνην θαη αλ 

είλαη ην θφζηνο πξέπεη, φπσο νη κάγηζζεο ηνπ Salem, λα θαεί ζηελ ππξά. 

Πξηλ απφ εθαηφλ εμήληα ρξφληα νη ζρεδηαζκνί αθνξνχζαλ ζηελ απφθηεζε 

εδαθψλ πνπ -θαηά θχξην ιφγν- ήιεγρε ην Mεμηθφ. ήκεξα, νη ζρεδηαζκνί είλαη 

θάπσο πην θηιφδνμνη. 

Mε ηνλ γεληθφ ηίηιν «Οδεγφο Ακπληηθνχ ρεδηαζκνχ», πεξηγξάθεηαη ε   

ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζείηαη απφ ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. χκθσλα κε ηα ιφγσ  

έγγξαθα θαηά ηνλ 21ν αηψλα, «ν θεληξηθφο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο» ηεο 

ακεξηθαληθήο ζηξαηεγηθήο είλαη «ε απνηξνπή ηεο επαλεκθάληζεο κηαο λέαο 

αληίπαιεο δχλακεο». Έλα ζχζηεκα ζπιινγηθήο άκπλαο «ππφ ηελ εγεζία ησλ 

HΠA» ζα θξφληηδε γηα ηελ εηξήλε. 

Xψξεο φπσο ε Γεξκαλία θαη ε Iαπσλία δελ ζα ρξεηάδνληαλ έηζη λα 

επαλεμνπιηζζνχλ. Oη ζπγγξαθείο απηνχ ηνπ «Oδεγνχ» ηφληδαλ φηη ήηαλ αλαγθαίν 

λα δεκηνπξγεζεί «ε αίζζεζε φηη ε δηεζλήο ηάμε ηειηθά είλαη επζχλε ησλ Hλσκέλσλ 
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Πνιηηεηψλ» αιιά θαη φηη ήηαλ αλαγθαίν ε Washington λα είλαη ζε ζέζε «λα δξα 

αλεμάξηεηα, φηαλ δελ κπνξεί λα ελνξρεζηξσζεί ε ζπιινγηθή δξάζε». 

ηελ έθδνζε ηνπ 1992 αλαθεξφηαλ φηη αλάκεζα ζηα εζληθά ζπκθέξνληα 

γηα ηα νπνία νη HΠA ζα αλαιάκβαλαλ δξάζε ζπκπεξηιακβάλνληαλ «ε πξφζβαζε 

ζε δσηηθήο ζεκαζίαο πξψηεο χιεο, θαηά θχξην ιφγν ην πεηξέιαην ηνπ Πεξζηθνχ 

Kφιπνπ, ε εμάπισζε φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο θαη νη βαιιηζηηθνί πχξαπινη, 

θαζψο θαη απεηιέο ζε Aκεξηθαλνχο πνιίηεο απφ ηελ ηξνκνθξαηία». 

Oη ζθιεξέο δηαθσλίεο ησλ Aκεξηθαλψλ κε ηνπο Γάιινπο, ηνπο Γεξκαλνχο 

θαη ηνπο άιινπο Eπξσπαίνπο έρνπλ ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ ησλ Hλσκέλσλ 

Πνιηηείσλ θαη ηεο Eπξψπεο γηα ηελ παξνπζία ηνπο ζηε δηεζλή ζθελή. H έληαζε 

ζηηο δηαθσλίεο δελ έρεη κφλν ζρέζε κε νηθνλνκηθά, γεσζηξαηεγηθά θαη πνιηηηθά 

ζπκθέξνληα. Έρεη ζρέζε θαη κε ηελ απφιπηε πεπνίζεζε φηη πεξίπνπ κηα «Θεία 

Γχλακε» ηνπο έρεη αλαζέζεη ζηηο ΖΠΑ, ηε δηαρείξηζε ησλ ζεκάησλ ηεο 

αλζξσπφηεηαο. Tελ πξνζηαζία ηνπ Kαινχ απν ην Kαθφ. 

ε έλα πξφζθαην βηβιίν ηνπ, ν Charles A. Kupchan, κέινο ηνπ Eζληθνχ 

πκβνπιίνπ Αζθαιείαο επί Clintonθαη απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζπλεξγάηεο ηνπ 

Council on Foreign Relations παξαηήξεζε φηη «νη HΠA έρνπλ θζάζεη ζε χβξε, 

ηφζν επεηδή ζέινπλ λα μαλαθηηάμνπλ ηνλ θφζκν θαη’ εηθφλα θαη θαζ’ νκνίσζή ηνπο, 

φζν θαη επεηδή βιέπνπλ ηηο άιιεο ρψξεο λα επηζπκνχλ δηαθαψο λα κνηάζνπλ ζηηο 

HΠA» (/www.imerisia.gr n.d.). 

Σα παξαπάλσ έρνπλ εδξαησζεί, φπσο ζα απνδείμνπκε ζηα απνηειέζκαηα 

ησλ νηθνλνκηθψλ επηινγψλ ησλ εθάζηνηε εγεζηψλ ζησλ ΖΠΑ πνπ απνηειεζκαηηθά 

ππνζηεξίδνπλ θαη επεθηείλνπλ  ηνπο ζηφρνπο ηεο πςειήο ζηξαηεγηθήο, παξέρνληαο 

ηνπο δηάξθεηα θαη ζπλέπεηα, σο πξνο ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο ζε εχξνο ρξνληθφ θαη 

εδαθηθφ ψζηε λα ζπλάδεη κε ηηο ζεσξίεο θαηαξρήλ ησλ θιαζηθψλ θαη ζηε ζπλέρεηα 

κε απηέο ησλ επηζεηηθψλ ξεαιηζηψλ. 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β΄ 

2. ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ 

ΜΕΦΡΙ ΣΟΝ Β΄ΠΠ 
Ζ πεξίνδνο ηνπ κεζνπνιέκνπ ζεσξείηαη κηα απφ ηηο πην αληηθαηηθέο 

πεξηφδνπο ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Ηζηνξίαο. Βία, θαηαζηξνθέο θαη 

επαλαράξαμε ζπλφξσλ ραξαθηήξηζαλ ηε δεθαεηία ηνπ 1910. ηε ζπλέρεηα, ελ 
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κέζσ κηαο ηδηφξξπζκεο αλάπηπμεο, επνπιψζεθαλ ζηαδηαθά νη πιεγέο ηνπ 

πνιέκνπ κε απνηέιεζκα ην εζληθφ εηζφδεκα ησλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ λα αλέιζεη  

κφιηο ην 1924 ζην επίπεδα ηνπ 1913. Απηφ δελ απέηξεςε ρψξεο φπσο ε Ηηαιία, ε 

Πνξηνγαιία, ε Γεξκαλία θαη ε Ηζπαλία λα βαδίζνπλ ζε δηαθνξεηηθά ρξνληθά ζεκεία 

ηνπ κεζνπνιέκνπ πξνο ην θαζηζκφ, ελψ θαη ε Ρσζία μεθίλεζε ην πείξακα 

νηθνδφκεζεο ηνπ ζνζηαιηζκνχ αλαδεηψληαο, σο ην 1930 ηνπιάρηζην, ηνλ 

θαηαιιειφηεξν δξφκν πξνοαπηφλ(Φαιηδφπνπινο n.d.).  

Γεληθά, ν νηθνλνκηθφο θηιειεπζεξηζκφο βξηζθφηαλ θαζ’ φιν ην κεζνπφιεκν 

ζε ππνρψξεζε, ελψ νη θξαηηθέο πνιηηηθέο κε ηε κνξθή πεξηνξηζκψλ ζην εκπφξην 

θαη ηελ επηβνιή ειέγρσλ ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, είραλ, εηδηθά κεηά ην 

1929, γεληθεπζεί. Ζ φπνηα αλάπηπμε ηεο Δπξψπεο απφ ην 1924 θαη κεηά, θαη ε 

πξφζθαηξε απηαπάηε πεξί επηζηξνθήο ζηελ νηθνλνκηθή νκαιφηεηα, βξήθε ζηελ 

θξίζε ηνπ 1929 ηα φξηα ηεο. Σν δηεζλέο εκπφξην ζπξξηθλψζεθε θαη πάιη. Οη 

δηεζλείο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο θαη ν θαλφλαο ζπλαιιάγκαηνο-ρξπζνχ ζεσξήζεθαλ 

αηηίεο δηαηαξαρήο θαη δπζπξαγίαο, ελψ ν φγθνο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ κεηψζεθε 

θαηά 25%, θαη πνιιέο ρψξεο, ρξενθφπεζαλ (Φαιηδφπνπινο n.d.).  

Αθνινπζψληαο πνιηηηθέο απηάξθεηαο ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζε 

εζληθφ επίπεδν αλαδσνγνλήζεθε. Ο αγξνηηθφο ηνκέαο επιήγε απφ ηελ πηψζε ησλ 

ηηκψλ θαη ησλ εηζνδεκάησλ, αιιά ε βηνκεραλία, πξνζηαηεπκέλε απφ πςεινχο 

δαζκνχο, άξρηζε λα ππνθαζηζηά ηηο εηζαγσγέο, θαη λα αλζεί. Σέινο, ην εκπφξην 

αλαδηπιψζεθε θαη αλαδήηεζε λέεο κνξθέο επηθεξδνχο ηνπνζέηεζεο θαη θεξδψλ 

ππφ θξαηηθή θαζνδήγεζε. Ζ αλεξγία εμαθνινχζεζε λα απνηειεί πξσηαξρηθφ 

πξφβιεκα. Ζ έμνδνο απφ ηελ χθεζε πξαγκαηνπνηήζεθε νπζηαζηηθά κεηά ηελ 

θήξπμε ηνπ Β΄ΠΠ(Φαιηδφπνπινο n.d.).  

ηηο αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηνπ Α΄ΠΠ  θαηαινγίδεηαη θαη ην 

γεγνλφο φηη ν Δπξσπατθφο πιεζπζκφο κεηψζεθε θαηά 20 εθαηνκκχξηα 

αλζξψπνπο. Σν πεξηβάιινλ, νη βηνκεραληθέο ππνδνκέο θαηαζηξάθεθαλ θαη νη 

πεξηζηάζεηο επέβαιιαλ ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο γηα ζπλελλφεζε θαη 

ζπλεξγαζία. Σν πνιηηηθφ θιίκα σζηφζν δελ επλννχζε ζπλαηλεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο. Σα ζχζηεκα παγθφζκηαο ηζνξξνπίαο είρε αλαηξαπεί. Δλψ ε 

Βξεηαλία δελ αλαγλσξηδφηαλ πιένλ απηνλφεηα σο θπξίαξρε ππεξδχλακε, ε 

επνρή δελ είρε αθφκα αλαδείμεη έλα αδηαθηινλίθεηα λέν εγεκνληθφ παξάγνληα. 



 

39 

Ο πφιεκνο δηαηάξαμε ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά φισλ ησλ εκπνιέκσλ. 

Πξψελ δαλεηζηέο είραλ ηψξα αλάγθε θεθαιαίσλ. Ζ θνξνινγία γηα παξάδεηγκα 

ζηε Βξεηαλία είρε αλέιζεη απφ 362 εθαη. ζε 2500 εθαη. ιίξεο κεηαμχ1914-5 θαη 

1918-9. Ο πξνυπνινγηζκφ ηεο, ελψ κέρξη ηφηε παξνπζηαδφηαλ ηζνζθειηζκέλνο, 

ηψξα παξνπζίαδε έιιεηκκα χςνπο 1690 εθαη. ιηξψλ ην 1918, ελψ ην βξεηαληθφ 

δεκφζην ρξένο έθηαλε ηα 7830 εθαη. ιίξεο. Ζ Γαιιία αληίζηνηρα, πνπ είρε 

ππνζηεί ηεξάζηηεο θαηαζηξνθέο απαηηνχζε ηελ θαηαβνιή απφ ηε Γεξκαλία 

επαλνξζψζεσλ. Δλψ, σο ζχλνιν ε Δπξσπατθή νηθνλνκία βξηζθφηαλ ζε θάζε 

ζρεηηθήο παξαθκήο ζε ζχγθξηζε κε ηηο ΖΠΑ, κε ηε πλζήθε ησλ Βεξζαιιηψλ 

κπήθε ζε δηαδηθαζία εζσηεξηθήο ηξηβήο θαη αζπλελλνεζίαο. 

Πξσηεχσλ ζέκα αλαδείρηεθε ην δήηεκα ησλ δηαζπκκαρηθψλ ρξεψλ, ε 

ιχζε ηνπ νπνίνπ ρξφληδε, ιφγσ ηεο αδπλακίαο ησλ πξψελ ζπκκάρσλ λα 

δηαθαλνλίζνπλ κηα παξάκεηξν ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο ζρέζεσλ κε ηεξάζηηα 

ζεκαζία γηα ην δηεζλέο εκπφξην θαη ηηο δηαθξαηηθέο πιεξσκέο. χκθσλα κε ηα 

ππάξρνληα ζηνηρεία ε Γαιιία φθεηιε 3030 εθαη. δνιάξηα ζηελ Βξεηαλία θαη 3991 

εθαη. δνιάξηα ζηηο ΖΠΑ. Ζ Βξεηαλία φθεηιε 4661 εθαη. δνιάξηα ζηηο ΖΠΑ θαη, 

εθηφο απφ ηε Γαιιία, είρε λα ιακβάλεη άιια 8141 εθαη. δνιάξηα απφ ηξίηεο 

ρψξεο. Οη ηειεπηαίεο φθεηιαλ ζηε Γαιιία 3463, θαη άιια 3209 εθαη. δνιάξηα ζηηο 

ΖΠΑ. ιν απηφ ην ακνηβαίν ρξένο αληί λα δηαθαλνληζηεί ζπιινγηθά, αθελφηαλ λα 

δειεηεξηάδεη ηηο δηαθξαηηθέο ζρέζεηο θαη ην δηεζλέο εκπφξην απνηξέπνληαο 

ζπλελλνήζεηο θαη θνηλέο πξσηνβνπιίεο.  

Μηα επηπιένλ ζπλέπεηα ήηαλ ε αιιαγή ζηηο αληηιήςεηο γηα ην ξφιν ηνπ 

θξάηνπο ζηελ νηθνλνκία. χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ θηιειεπζεξηζκφ, απφ ηελ 

επνρή ηνπ Adam Smith4, ε αλάκεημε ηνπ θξάηνπο ζηελ νηθνλνκία δελ ήηαλ 

απνηειεζκαηηθή θαη ζπκθέξνπζα γηα ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο. Χζηφζν, ν 

ηξφπνο δηαρείξηζεο ηεο πνιεκηθήο πξνζπάζεηαο, ε νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο, 

ε θαηεχζπλζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζε θιάδνπο θαη ππεξεζίεο δεκνζίσλ 

ζπκθεξφλησλ θαη νη πνηθίιεο θξαηηθέο ξπζκίζεηο ζε ηηκέο θαη δειηία δηαλνκήο, 

είρε απνδείμεη φηη ην θξάηνο κπνξνχζε λα δηαρεηξηζηεί ηελ νηθνλνκηθή δσή κε 

                                            

4 Έζεζε ηα ζεκέιηα ηεο θιαζηθήο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο. Ο Πινύηνο ησλ 
Δζλώλ ήηαλ ν πξνάγγεινο ησλ ζχγρξνλσλ νηθνλνκηθψλ. ε απηφ θαη ζε άιια έξγα ηνπ, εμήγεζε ην 
πψο ην ιεινγηζκέλν αηνκηθφ ζπκθέξνλ θαη ν αληαγσληζκφο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε νηθνλνκηθή 
επεκεξία. 
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επηηπρία θαη ζε θάζε πεξίπησζε ε αλάκεημε ηνπ δελ είρε ηα αξλεηηθά 

απνηειέζκαηα πνπ πξνέβιεπαλ νη θηιειεχζεξνη. Έηζη γελλήζεθε ε ηδέα ηεο 

«ζπιινγηθήο νηθνλνκίαο»5. Φηιεξγαηηθά πνιηηηθά θφκκαηα ελζηεξλίζηεθαλ ηελ 

ηδέα θαη δεηνχζαλ επίκνλα θαη κε ζρεηηθή επηηπρία, θαηά θαηξνχο θαη θαηά ρψξεο, 

ηελ εθαξκνγή θνηλσληθψλ, θαη γεληθφηεξα ζπιινγηθψλ πνιηηηθψλ αληί ηεο 

πξνάζπηζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο ηδησηηθήοπξσηνβνπιίαο(Φαιηδφπνπινο 

n.d.).  

Άιιν ζεκαληηθφ γεγνλφο κε νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ήηαλ ε έθξεμε ηεο 

νβηεηηθήο επαλάζηαζεο ηνπ 1917. Ζ απνθνπή ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο απφ ην 

θαπηηαιηζηηθφ ζηξαηφπεδν δελ ζηέξεζε κφλν κηα ηεξάζηηα αγνξά απφ ην 

παγθφζκην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα αιιά ιεηηνχξγεζε θαη σο παξάδεηγκα κε 

πνιιαπιέο αλαγλψζεηο. 

ε πνιηηηθφ επίπεδν, ε επηθξάηεζε ησλ κπνιζεβίθσλ ήηαλ έλα ηξνκεξφ 

ζνθ γηα ηελ Ακεξηθή ηνπ Wilson, πνπ έβιεπε φηη έλαο άιινο, απξφβιεπηνο 

αληαγσληζηήο δηεθδηθνχζε μαθληθά ηε «ζεκαία φιεο ηεο αλζξσπφηεηαο». Ο 

ππνπξγφο  Δμσηεξηθψλ ηνπ Wilson, Robert Lansing, ραξαθηήξηζε ηε ζνβηεηηθή 

εμνπζία «έλα ηζνχξκν ζθεηεξηζηψλ, παξαθξφλσλ, αλαξρηθψλ θαη Δβξαίσλ». Ζ 

εθεκεξίδα Saturday Evening Post έγξαθε φηη, ηνπιάρηζηνλ, ε γεξκαληθή 

ζηξαηνθξαηία εθπξνζσπνχζε κηα κνξθσκέλε ειίη, ελψ ν κπνιζεβηθηζκφο ήηαλ 

απείξσο ρεηξφηεξνο, θαζψο εμέθξαδε ην «δεζπνηηζκφ ησλ πην ηαπεηλψλ 

θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ». Ο γεξνπζηαζηήο Henry Lee Myers απφ ηε Μνληάλα 

πεξηέγξαθε κε ηα αθφινπζα ιφγηα ηελ εμνπζία ησλ νβηέη : 

«Καηέζηξεςαλ ζηνλ έζραην βαζκφ ην γάκν, ηελ νηθνγέλεηα, ηελ εζηία, ηα 

ζεκέιηα θάζε πνιηηηζκνχ, θάζε θνηλσλίαο. Έρνπλ βαιζεί λα θαηαζηξέςνπλ θάζε 

ζηνηρεία ηεο Γεκηνπξγίαο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ Θενχ. Πξνζβάιινπλ αδηαθξίησο 

ηε ζέιεζε ηνπ Θενχ, ηηο δηδαρέο ηεο Υξηζηηαλνζχλεο, ηηο αξρέο ηνπ πνιηηηζκνχ, ηα 

ήζε ηεο θνηλσλίαο. Δίλαη δχζθνιν λα παξαδερζνχκε φηη ηέηνηα πξάγκαηα γίλνληαη 

αλεθηά απφ ηνλ πνιηηηζκέλν θφζκν»(Φαιηδφπνπινο n.d.).  

                                            

5 Δλφο νηθνλνκηθνχ ρψξνπ ζπλεηαηξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ κε 
θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θαη γεληθά νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα παξνρή ζπιινγηθψλ 
αγαζψλ 
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Μεγάια ηκήκαηα ησλ εξγαηηθψλ ζηξσκάησλ θαη ηεο δηαλφεζεο ζηξέθνληαη 

ζηα αξηζηεξά. Οη θνκκνπληζηέο απνθηνχλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε Γαιιία ηνπ Λατθνχ 

Μεηψπνπ θαη ζηελ Ηζπαληθή Γεκνθξαηία, ελψ εκθαλίδνληαη απεηιεηηθνί θαη ζηελ 

εχζξαπζηε Γεκνθξαηία ηεο Βατκάξεο ζηε Γεξκαλία. (Βεξέκεο 2010)Δλψ βιέπνπκε 

ζηελ Ακεξηθή λα πξνθαιείηαη απφ ηελ «Παιηά Δπξψπε» ζε εζηθφ επίπεδν θαη λα 

επηθαιείηαη ε «κεζζηαληθή» ζεψξεζε ησλ πξαγκάησλ λα αλαιάβεη ην ξφιν ηεο 

(Βεξέκεο 2010). 

Ζ κεηέπεηηα επεκβαηηθή πνιηηηθή ηνπ Wilson ζην Α΄ΠΠ, απέηπρε κελ λα 

αλαηξέςεη ην επαλαζηαηηθφ θαζεζηψο ηεο Ρσζίαο, αιιά δηθαηψζεθε κε ηε ζπληξηβή 

ηεο Γεξκαλίαο θαη ηελ αλάδεημε ηεο Ακεξηθήο ζε κεγάιε παγθφζκηα δχλακεφπσο 

ζα απνδείμνπκε αξγφηεξα. 

ε νηθνλνκηθφ επίπεδν θαη κεηά απφ κηα καθξά ρξνληθή πεξίνδν 

ζεσξεηηθψλ ζπδεηήζεσλ θαη πεηξακαηηζκψλ, ε νβηεηηθή Έλσζε κπήθε απφ ην 

1930 θαη κεηά ζε κηα δηαδηθαζία εθαξκνγήο πεληαεηψλ πξνγξακκάησλ 

αλάπηπμεο πνπ έθαλαλ ζηαδηαθά ηε ρψξα ππεξδχλακε, κε ηεξάζηην φκσο 

θνηλσληθφ θφζηνο. Οη επξσπαίνη εξγάηεο έβιεπαλ φιν ην κεζνπφιεκν κία ρψξα 

λα νξγαλψλεηαη ζηε βάζε εθπξνζψπεζεο απνθιεηζηηθά ησλ δηθψλ ηνπο, 

εξγαηηθψλ, ζπκθεξφλησλ ελψ νη εξγνδφηεο έβιεπαλ ηνλ θίλδπλν, κέζα ζε έλα 

αβέβαην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη άιιεο ρψξεο λα βαδίζνπλ ελδερφκελα ζε 

παξφκνην δξφκν(Παπαθσλζηαληίλνπ 2003).  

Ζ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή αλαηαξαρή ήηαλ, εηδηθά ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1920, θαζεκεξηλφ θαηλφκελν. Ζ Γεξκαλία έδεζε ππεξπιεζσξηζκφ ην 1920, 

ελψ ν Hitler επερείξεζε πξαμηθφπεκα πνπ θαηεζηάιε ζην Μφλαρν. ηε Ηηαιία ην 

1923 ν Mussolini θαηέιαβε ηελ εμνπζία, ελψ θαη ζε άιιεο ρψξεο ην πνιηηηθφ θιίκα 

ήηαλ ξεπζηφ θαη αζηαζέο. Γεληθά νη νηθνλνκηθέο θαηλνηνκίεο ηνπ κεζνπνιέκνπ 

έιαβαλ ρψξα ζε ηδηαίηεξα αλαζηαησκέλν πνιηηηθά πεξηβάιινλ. (Φαιηδφπνπινο 

n.d.) 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 1928-29 ζην ρξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο Τφξθεο 

(Wall Street), ζπλέβε έθξεμε ηηκψλ, πνπ νθεηιφηαλ ζηελ απμεκέλε δήηεζε γηα 

ηίηινπο. Ζ αξρή ηεο θξίζεο εθδειψζεθε ηελ Πέκπηε 24 Οθησβξίνπ 1929 θαη 

κέρξη ηε Σξίηε 29 Οθησβξίνππνπιήζεθαλ ζην ρξεκαηηζηήξην δεθαέμη εθαηνκκχξηα 

κεηνρέο. Ζ θαηάζηαζε ζηηο ΖΠΑ ήηαλ θξίζηκε. Δπηρεηξήζεηο θαη ηξάπεδεο 

ρξενθφπεζαλ. Απνηακηεχζεηο θαη πεξηνπζίεο απαμηψζεθαλ ζε κηα ζηηγκή. 
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Ζ ακεξηθαληθή νηθνλνκηθή θξίζε κεηαδφζεθε ζηε Βξεηαλία σο λνκηζκαηηθή 

θξίζε. Ζ Βξεηαλία, ην 1925 γηα λα αληηκεησπίζεη ηελ θξίζε επέζηξεςε ζηνλ 

«θαλφλα ρξπζνχ», δειαδή ζηελ ηζνηηκία αγγιηθήο ιίξαο θαη δνιαξίνπ πνπ ίζρπε 

πξηλ ηνλ πφιεκν, κε αληαιιαθηηθή αμία ηεο ηάμεσο ηεο κίαο ιίξαο πξνο 4,86 

δνιάξηα. Σν επίπεδν ησλ ηηκψλ κεηψζεθε θαηά 18% θαη παξάιιεια ε αλεξγία 

απμήζεθε. Έηζη ε θξίζε ξεπζηφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο εμειίρζεθε ζε θξίζε 

εκπηζηνζχλεο. Σελ θαηάζηαζε ζα κπνξνχζε λα ζεξαπεχζεη ε ππνηίκεζε ηνπ 

λνκίζκαηνο, αιιά θαλείο δελ ηνικνχζε λα αλαιάβεη κηα ηέηνηα πξσηνβνπιία. ε 

φιε ηε δεθαεηία ηνπ 1920 ππήξραλ ζηε ρψξα πάλσ απφ έλα εθαηνκκχξην 

άλεξγνη.Σα κφλα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ αθνξνχζαλ επαλεηιεκκέλεο κεηψζεηο 

δεκνζίσλ δαπαλψλ, αθελφο θαη ηαπηφρξνλεο απμήζεηο θφξσλ, αθεηέξνπ. Με ηελ 

εγθαηάιεηςε ηνπ θαλφλα ρξπζνχππνηηκήζεθε ε αγγιηθή ιίξα θαηά 35%.Σν δηεζλέο 

εκπφξην ζπξξηθλψζεθε, ε εγρψξηα φκσο νηθνλνκηθή θαηάζηαζε βειηηψζεθε 

(Φαιηδφπνπινο n.d.). 

ηε Γεξκαλία ε γεληθφηεξε θξίζε ηεο θνηλσλίαο επηηάζεθε. ηαηηζηηθά 

ζηνηρεία καο πιεξνθνξνχλ φηη ζηελ πεξίνδν  1925-29 νη άλεξγνη αλέξρνληαλ 

γχξσ ζην έλα εθαηνκκχξην, ελψ ζην ηέινο ηνπ ’29 είραλ θηάζεη ηα 2,8 

εθαηνκκχξηα. ηηο αξρέο ηνπ 1930 ε Γεξκαλία ήδε αξηζκνχζε 4,3 εθαηνκκχξηα 

αλέξγνπο θαη ην θαινθαίξη ηνπ ίδηνπ έηνπο είραλ αγγίμεη ηα πέληε εθαηνκκχξηα. 

Σειηθά, ν αξηζκφο αλέξγσλ έθηαζε ην ρεηκψλα ηνπ 1930 ηα έμη εθαηνκκχξηα. Έλα 

επηπιένλ πξφβιεκα πνπ απαηηνχζε ιχζε ήηαλ ν βαζκφο εμάξηπζεο απφ μέλα, 

θπξίσο βξαρππξφζεζκα, θεθάιαηα. Δπίζεο, έπξεπε λα μεπεξάζεη ηελ ηξαπεδηθή 

θξίζε ζηελ νπνία βξηζθφηαλ, ελψ ηαπηφρξνλα έπξεπε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη 

πιεξσκέο γηα ηηο επαλνξζψζεηο ηνπ Α΄ΠΠ. Ο θαγθειάξηνο Bruhning θπβεξλνχζε 

κε αλαγθαζηηθνχο λφκνπο πεξηθξνλψληαο ηνλ θνηλνβνπιεπηηζκφ θαη 

απνθαζίδνληαο επαλεηιεκκέλεο κεηψζεηο κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ. Σειηθά, ζηηο 30 

Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1933, ν Hitler πήξε εληνιή ζρεκαηηζκνχ θπβέξλεζεο θαη δηέιπζε 

ηε Βνπιή (Φαιηδφπνπινο n.d.). 

ηε Γαιιία ε θξίζε πνπ έπιεηηε φιεο ηηο επξσπατθέο νηθνλνκίεο θαη ηελ 

ακεξηθαληθή, εθθξάζηεθε αξρηθά σο κία απιή χθεζε θαη απηφ επεηεχρζε ράξε 

ζηα ηεξάζηηα απνζέκαηα ρξπζνχ πνπ ε ρψξα απηή δηέζεηε. Χζηφζν, ην επίπεδν 

ηεο παξαγσγήο κεηψζεθε απφ ηηο 100 κνλάδεο ηνπ 1928, ζηηο 73, ην 1931. ηηο 

εθινγέο ηνπ 1932 επηθξάηεζε ε αξηζηεξά θαη ηελ πξσζππνπξγία αλέιαβε ν 
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Herriot. Ζ λέα θπβέξλεζε πξνζπάζεζε κέρξη ην 1936 λα ηζνζθειίζεη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ, αιιά ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ζηε ρψξα εκθαλίζηεθαλ 

κεηά ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ θαλφλα ρξπζνχ απφ ηελ Μ. Βξεηαλία. 

Γεληθφηεξα ζηελ Δπξψπε, απφ ην 1930 έσο ην 1932 ην εκπφξην κεηψζεθε 

απφ φξγην πεξηνξηζκψλ θαη εθαξκφζζεθε απζηεξφο έιεγρνο ζην ζπλάιιαγκα. 

Μέρξη ην 1937 είραλ ζπλνκνινγεζεί 170 ζπκθσλίεο clearing6 θαη ην 70-75% ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ ππάγνληαλ ζ’ απηέο. Παξάιιεια, 

θαζηεξψζεθε ε επξχηαηε de facto αλάκεημε ηνπ θάζε θξάηνπο ζηελ εζληθή ηνπ 

νηθνλνκία (Φαιηδφπνπινο n.d.).  

πσο αλαθέξακε θαη ζηελ εηζαγσγή ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ ε πεξίνδνο 

ηνπ κεζνπφιεκνπ ήηαλ κηα αληηθαηηθή πεξίνδν πνπ γηα Δπξσπαίνπο ζπλδέεηαη κε 

ηα εμαγψγηκα πνιηηηζκηθά πξντφληα  ηεο Ακεξηθήο, ηνλ Charlie Chaplin, ηνλ ήξσα 

ηνπ Scνt Fitzerald, The Great Gatzby, ηνλ ρνξφ Σζάξιεζηνλ θαη ηα θαηνπηλά 

θηλεκαηνγξαθηθά έξγα γηα ηελ πνηναπαγφξεπζε θαη ηνπο γθάλγθζηεξ ηνπ ηθάγν 

πνπ απνζαλάηηζαλ ηνλ ηηαιηθήο θαηαγσγήο βαζηιέα ηνπ ππνθφζκνπ, AlCapone. 

(Βεξέκεο 2010). Παξφια απηά, απηφ πνπ κπνξνχκε λα πνχκε θαη ζα ην 

απνδείμνπκε ζηα επφκελα θεθάιαηα ήηαλ κηα πεξίνδν πξνεηνηκαζίαο, αθελφο 

πξνεηνηκάδνληαο ην δηεζλέοζχζηεκα γηα ηηο επεξρφκελεο αλαθαηαηάμεηο θαη 

αθεηέξνπ, πξνθαιψληαοηηο ΖΠΑ, νη νπνίεο κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο εζσηεξηθήο 

αλαζπγθξφηεζεο θαη ηνπ επαλαθαζνξηζκνχ ησλ ζηφρσλ ηνπο, γηα λα 

αλακεηξεζνχλ κε ην κέιινλ ηνπο.  

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ΄ 

3. ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΣΙ ΗΠΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΦΕ 

20ΟΤ ΑΙΩΝΑ ΜΕΦΡΙΣΟΝ Β’ ΠΠ 

3.1 Οικονομικό Αναςκόπηςη 

Οη αξρέο ηνπ 20νπαηψλα βξήθαλ ζην ηηκφλη ησλ ΖΠΑ ηνλΤheodore 

Roosevelt. Ο Roosevelt ππήξμε έλαο επέιηθηνο πνιηηηθφο πνπ ήμεξε ηα φξηα ηνπ 

πξννδεπηηζκνχ ζηε  βαζηθά ζπληεξεηηθή Ακεξηθή. Φξφληηζε ψζηε ν 

                                            

6 Οη δηεζλείο ζπλαιιαγέο δελ γίλνληαλ κε βάζε ην κεηαηξέςηκν ζπλάιιαγκα, αιιά κε βάζε 
δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο πνπ θνζηνινγνχζαλ ηα πξνο αληαιιαγή πξντφληα θαη θξφληηδαλ λα 
ηζνζθειίζνπλ ηελ αμία ησλ εηζαγσγψλ κε ηελ αληίζηνηρε ησλ εμαγσγψλ, ζην πιαίζην εηδηθψλ 
ινγαξηαζκψλ. 
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παξεκβαηηζκφο ηνπ λα κελ μεπεξάζεη θάπνηα φξηα αλνρήο ησλ κεγάισλ 

επηρεηξήζεσλ.ηηο αξρέο ηεο ζεηείαο ηνπ αληηκεηψπηζε κε αληηκνλνπσιηαθή (anti – 

trust) λνκνζεζία ηα κεγάια κνλνπψιηα πνπ είραλ επηθξαηήζεη αλελφριεηα θαηά ην 

ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα. Καζψο φκσο πθίζηαην ζηηο πηέζεηο ησλ 

ηζρπξψλ νπαδψλ ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο, αλαγθαδφηαλ λα θάλεη δηάθξηζε 

αλάκεζα ζηα «θαιά» θαη ηα «θαθά» κνλνπψιηα, πξνθαιψληαο ηελ θξηηηθή ηεο 

αξηζηεξάο (Robert Marion La Follette Sr,7) ησλ πξννδεπηηθψλ.  

ηηο εθινγέο ηνπ 1912, ην Γεκνθξαηηθφ Κφκκα, κε ππνςήθην ηνλ πξψελ 

Πξχηαλε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Princeton, Woodrow Wilson, θαηάθεξε κεηά απφ δχν 

δεθαεηίεο λα θεξδίζεη ηελ Πξνεδξία ησλ ΖΠΑ. Ο Wilson φπσο θαη νη πξνθάηνρνί 

ηνπ, πίζηεπε φηη ε ζπγθέληξσζε νηθνλνκηθήο ηζρχο ζε ιίγα ρέξηα απνηεινχζε 

απεηιή γηα ηηο αηνκηθέο ειεπζεξίεο ησλ Ακεξηθαλψλ. «Ζ ειεπζεξία ζήκεξα ….» 

έιεγε, δελ «ζεκαίλεη αζπδνζία. Υσξίο ηελ άγξππλε θξνληίδα ηεο θπβέξλεζεο δελ 

κπνξεί λα ππάξμεη δίθαηνο αληαγσληζκφο αλάκεζα ζηα άηνκα θαη ηέηνηνπο 

ηζρπξνχο ζεζκνχο φπσο είλαη  ηα κνλνπψιηα (trust)». 

 Μνινλφηη αληίπαινη πνιηηηθά, νWilson θαη ν Roosevelt δελ δηέθεξαλ ζηηο 

ηδέεο  ηνπο γηα ηελ νηθνλνκία. Καη νη δχν ππνζηήξηδαλ ηελ ηζφηεηα επθαηξηψλ 

(ρσξίο φκσο λα βειηηψζνπλ ηε ζέζε ησλ καχξσλ), ηελ εμνηθνλφκεζε ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ θαη ηελ αλάπηπμε φισλ ησλ ηάμεσλ. Με ηελ έλλνηα απηή ν Wilson αλήθε θαη 

απηφο ζηε κεγάιε ηάμε ησλ πξννδεπηηθψλ. Με ην λφκν ηνπ 1913 γηα έλα 

νκνζπνλδηαθφ ζχζηεκα λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, ν Wilson ζέζπηζε ηελ πξψηε 

θεληξηθή ηξάπεδα ησλ HΠA(Federal Reserve Bank) αθφηνπ ν Andrew 

Jacksonθαηήξγεζε ην ζεζκφ ην1832. Σφζν ν «λένο εζληθηζκφο» ηνπ Roosevelt 

φζν θαη ε «λέα ειεπζεξία» ηνπ Wilson, θαηέηεηλαλ ζε κηα ηζρπξφηεξε θαη 

παξεκβαηηθή θεληξηθή θπβέξλεζε. Ο Α΄ΠΠ, άιιαμε, φρη ηελ ηζρχ ηεο ακεξηθαληθήο 

θεληξηθήο θπβέξλεζεο, αιιά ηνλ ραξαθηήξα ηεο. 

Μνινλφηη ν πφιεκνο δεκηνχξγεζε πιήξε απαζρφιεζε ζε κηα νηθνλνκία 

πνπ  βξηζθφηαλ ζε χθεζε, θαη πξνθάιεζε πξσηνθαλή επεκεξία ζηελ ακεξηθαληθή 

θνηλσλία, ν Wilson ζηακάηεζε λα παξεκβαίλεη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 

                                            

7https://www.wisconsinhistory.org/turningpoints/tp-035/?action=more_essay 
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ηαλ ν Hooverέγηλε Πξφεδξνο, επηθξαηνχζε αθφκα ε αληίιεςε φηη θάζε 

άηνκν ήηαλ ππεχζπλν γηα ηελ ηχρε ηνπ ζηε δσή.Χο Τπνπξγφο Δκπνξίνπ ησλ 

Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζηε δεθαεηία ηνπ 1920 ππφ ηνπο πξνέδξνπο Warren 

Gamaliel Hardingθαη JohnCalvin CoolidgeJrπξνψζεζε ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο 

θπβέξλεζεο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ κε ην ζχλζεκα «νηθνλνκηθφο 

εθζπγρξνληζκφο»(wikipedia 2017). Τπήξρε επίζεο ε πεπνίζεζε φηη ε νηθνλνκία 

ζπκπεξηθεξφηαλ ζαλ ηηο επνρέο ηνπ ρξφλνπ θαη φηη ήηαλ, γηα απηφ, άζθνπν λα 

επεκβαίλεη ην θξάηνο ζηνπο θχθινπο ηεο. 

Οθηψ κήλεο απφ ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ μέζπαζε ε νηθνλνκηθή 

θξίζε.Ξεθίλεζε ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ παγθφζκηνπ ζπζηήκαηνο, ηελ Πνισλία θαη ηα 

Βαιθάληα, αιιά απέθηεζε αδπζψπεηε νξκή κε ην ρξεκαηηζηεξηαθφ θξαρ ηεο 

Ακεξηθήο, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1929, γηα λα εμαπισζεί ζαλ γηγαληηαίν παιηξξντθφ 

θχκα ζε φιν ην βηνκεραληθφ θφζκν (Παπαθσλζηαληίλνπ 2003).  

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 1928-29 ζην ρξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο Τφξθεο 

(Wall Street), ζπλέβε έθξεμε ηηκψλ, πνπ νθεηιφηαλ ζηελ απμεκέλε δήηεζε γηα 

ηίηινπο. ηνηρεία εθείλεο ηεο επνρήο γηα ηελ θίλεζε ησλ κεηνρψλ, καο 

πιεξνθνξνχλ φηη ηελ αλνδηθή ηάζε ησλ αγνξαπσιεζηψλ.Ζ πεξίνδνο αλφδνπ θαη 

επθνξίαο  θνξπθψζεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1929. Οη ηηκέο ησλ κεηνρψλ άξρηζαλ λα 

πέθηνπλ απφ ηνλ επηέκβξην, αιιά ε πηψζε ηνπο άξρηζε λα γίλεηαη απφηνκε ζηηο 

18 Οθησβξίνπ. Πξαγκαηηθφο παληθφο θαηέιαβε ηνπο επελδπηέο ζηηο 24 

Οθησβξίνπ, εκέξα θαηά ηελ νπνία πσιήζεθαλ πεξίπνπ 13 εθαη. κεηνρέο 

(αξηζκφο ξεθφξ γηα ηελ επνρή). Όζηεξα απφ εθείλε ηε «Μαχξε Πέκπηε», 

αθνινχζεζαλ κηα «Μαχξε Γεπηέξα» θαη κηα «Μαχξε Σξίηε», θαηά ηελ νπνία 

θηλήζεθαλ 16 εθαη. κεηνρέο θαη ην ρξεκαηηζηήξην θαηέξξεπζε. Σνπο κήλεο πξηλ 

απφ εθείλε ηελ απνθξάδα «Μαχξε Σξίηε» 29 Οθησβξίνπ 1929 νη πην δεκνθηιείο 

πξνζσπηθφηεηεο ζηηο ΖΠΑ ήηαλ νη ηξαπεδίηεο, νη ρξεκαηηζηέο θαη νη 

νηθνλνκνιφγνη πνπ ζπληεξνχζαλ ηελ επθνξία θαη θαιιηεξγνχζαλ ηελ εληχπσζε 

φηη ην ρξεκαηηζηήξην ζα βξηζθφηαλ ζε κφληκε άλνδν. ζνη πξνεηδνπνηνχζαλ γηα 

ηνπο θηλδχλνπο απνθαινχληαλ «Καζζάλδξεο» θαη ειάρηζηνη ηνπο έδηλαλ ζεκαζία. 

Μεηά ην Μεγάιν Κξαρ νη ξφινη αληηζηξάθεθαλ: νη «Καζζάλδξεο» έγηλαλ 

πξνθήηεο θαη πνιινί πινχζηνη έγηλαλ θησρνί κέζα ζε κία εκέξα (Μπνδαλίλνπ 

2001).  
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Ζ πηψζε ζπλερίζηεθε ζηαζεξά γηα ρξφληα θαη νη κεηνρέο έραζαλ σο θαη ην 

90% ηεο αμίαο ηνπο. Σν θξαρ ηνπ 1929 έρεη κείλεη ηφζν βαζηά εληππσκέλν ζηε 

ζπιινγηθή κλήκε ελ κέξεη επεηδή επέζπεπζε ηε Μεγάιε Όθεζεζηηο ΖΠΑ θαη 

έπιεμε γηα κία δεθαεηία φιεο ηηο βηνκεραλνπνηεκέλεο ρψξεο. Σελ θαηαζηξνθή ησλ 

κεκνλσκέλσλ επελδπηψλ αθνινχζεζαλ ε πηψρεπζε ηξαπεδψλ θαη ε κείσζε ηεο 

δήηεζεο γηα αγαζά άξα θαη ηεο παξαγσγήο ζε παγθφζκην επίπεδν.Υξεηάζηεθαλ 

φκσο 25 ρξφληα γηα λα μαλαπάξνπλ νη κεηνρέο ηελ αμία πνπ είραλ πξηλ απφ ην 

θξαρ: κφλν ην 1954 θαηάθεξε ν Dow Jones λα θζάζεη ζηα επίπεδα ηνπ 

θζηλνπψξνπ (Μπνδαλίλνπ 2001).  

 Μέρξη ην ηέινο ηνπ 1932 ακεξηθαληθέο ρξεκαηηζηεξηαθέο αμίεο χςνπο 160 

δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ είραλ κεηαηξαπεί ζε ζθνππίδηα, πνπ δελ άμηδαλ νχηε 

ην ραξηί πάλσ ζην νπνίν ήηαλ ηππσκέλεο. Ζ παξαγσγή ζηνπο βαζηθνχο 

βηνκεραληθνχο θιάδνπο έπεζε θαηά 50% θαη ε αμία ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

θαηξαθχιεζε απφ ηα 8,5 ζηα 4  δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Οη άλεξγνη ζηηο ΖΠΑ 

έθηαζαλ ηα 17 εθαηνκκχξηα (Παπαθσλζηαληίλνπ 2003). 

Ζ θπβέξλεζε Herbert Hoover πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηελ 

θαηάζηαζε, εθάξκνζε ηελ πξφηαζε ησλ γεξνπζηαζηψλ Hawley θαη Smoot 

απμάλνληαο ηνπο δαζκνχο θαηά 33%. Παξάιιεια, αχμεζε ηε θνξνινγία, ψζηε λα 

ηζνζθειηζηεί ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ νπνίνπ ηα έζνδα είραλ κεησζεί. Γεληθφηεξα, 

έγηλαλ πξνζπάζεηεο γηα πεξηθνπή δεκνζίσλ δαπαλψλ θαη δεκηνπξγία ζεηηθνχ, 

αηζηφδνμνπ θιίκαηνο γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Φαιηδφπνπινο n.d.). 

Δηδηθφηεξα πξνζπάζεζε λα θαηαπνιεκήζεη ηελ επεξρφκελε Μεγάιε Ύθεζε κε 

εζεινληέο, δεκφζηα έξγα φπσο ην Φξάγκα Hoover, δαζκνχο φπσο ν Γαζκφο 

Smoot–Hawley8, αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ θφξνπ ζην αλψηεξν θιηκάθην απφ ην 25% 

ζην 63% θαη αχμεζε ηεο θνξνιφγεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Απηέο νη πξσηνβνπιίεο 

δελ παξήγαγαλ νηθνλνκηθή αλάθακςε θαηά ηε ζεηεία ηνπ, αιιά ιεηηνχξγεζαλ σο 

ην ππφβαζξν γηα δηάθνξεο πνιηηηθέο πνπ νξίζηεθαλ ζην «newdeal» ηνπ F. 

Roosevelt (www.el.wikipedia.org 2017).Ζ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ άξρηζε κε ηελ 

                                            

8 ρέδην λφκνπ πνπ ππνζηεξίρζεθε απφ ηνλ Γεξνπζηαζηή Reed Smoot θαη ηνλ βνπιεπηή Willis C. 
Hawley, ν νπνίνο αχμαλε ηνπο δαζκνχο ζε πάλσ απφ 20.000 εηζαγφκελα είδε ζηηο ΖΠΑ ζε χςνο-
ξεθφξ. Θεσξήζεθε ππεχζπλν γηα ηελ κείσζε ησλ ακεξηθαληθψλ εμαγσγψλ θαη ησλ εηζαγσγψλ θαη  
κία απφ ηηο θχξηεο αηηίεο ηεο Μεγάιεο Όθεζεο. 
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θαηάξξεπζε ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ ην 1929 θαη ρξεψζεθε ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ 

θπβέξλεζε Hoover, άιιαμε ξηδηθά ηηο θξαηνχζεο νηθνλνκηθέο αληηιήςεηο. 

Ζ θξίζε ηνπ 1929 ππήξμε κηα κεγάιε πξφθιεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή 

πνιηηηθή φισλ ησλ ρσξψλ ηνπ θφζκνπ. ε απηήλ ηελ ηζηνξηθή ζπγθπξία, φπνπ 

παίρηεθε θπξηνιεθηηθά ην κέιινλ ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο 

(Παπαθσλζηαληίλνπ 2003), ε αλεξρφκελε Ακεξηθή αληέδξαζε κε ην πεξίθεκν, 

φπσο είπακε,«New Deal». 

Πνην ζπγθεθξηκέλα, ην  1933, αλέιαβε ηα θαζήθνληα ηνπ Πξνέδξνπ ν 

Franklin Delano Roosevelt (FDR). Σν νηθνλνκηθφ ηνπ πξφγξακκαήηαλ κία 

ζχλζεζε, έλα κσζατθφ κέηξσλ πνιηηηθήο, γηα λα αληηκεησπηζηνχλ ηα ηξέρνληα 

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαη δελ ζα κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζζεί σο εθαξκνγή κηαο θαη κφλν νηθνλνκηθήο ζεσξίαο ζηελ πξάμε, 

αιιά ζηεξηδφηαλ θπξίσο ζηελ ελζσκάησζε ησλ δπλάκεη επαλαζηαηηθψλ ηάζεσλ 

κέζσ ηεο αζηηθήο δεκνθξαηίαο.Δπίζεο, ζηελ θηινζνθία ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ 

δηάρπηε ε αίζζεζε ησλ κεγάισλ νηθνλνκηθψλ παξαρσξήζεσλ πνπ είρε ε αζηηθή 

ηάμε. 

ηηο πξψηεο 100 εκέξεο ηεο δηαθπβέξλεζεο ηνπ πέξαζε απφ ην Κνγθξέζν 

πεξηζζφηεξεο θνηλσληθέο κεηαξξπζκίζεηο απφ φζεο είραλ ςεθηζηεί ζηα 

πξνεγνχκελα 70 ρξφληα απφ ην ηέινο ηνπ ακεξηθαληθνχ Δκθχιηνπ Πνιέκνπ. 

Ήηαλ ην ηζρπξφηεξν ρηχπεκα ζηελ νηθνλνκηθή  θηινζνθία ηνπ laissez – faire9ηεο 

ειεχζεξεο αγνξάο. 

 Δκπλεπζκέλνο απφ ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία ηνπ Βξεηαλνχ νηθνλνκνιφγνπ 

John Maynard Keynes, ν Roosevelt, θαηάθεξε λα πςσζεί πάλσ απφ ηα 

βξαρππξφζεζκα «ζπληερληαθά» ζπκθέξνληα ηεο ηάμεο ηνπ ππνηάζζνληάο ηα ζηα 

ζηξαηεγηθά. Μεξηθά απφ ηα πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκφζηεθαλ είραλ 

πξσηνπνξηαθφ ραξαθηήξαφπσο: 

 Υνξήγεζε επηδνκάησλ θαη πξαγκαηνπνίεζε δεκνζίσλ έξγσλ γηα ηε 

ζπγθξάηεζε ησλ εηζνδεκάησλ (Income maintenance program,10). 

                                            

9Οηθνλνκηθφ ζχζηεκα φπνπ νη ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηδησηψλ δελ επεξεάδνληαη απφ ηελ θξαηηθή 
παξέκβαζε φπσο λνκνζεζίεο, πξνλφκηα, δαζκνιφγηα ή δηαηηκήζεηο, θαη επηρνξεγήζεηο. Ζ θξάζε 
laissez-faire είλαη κέξνο κηαο κεγαιχηεξεο γαιιηθήο θξάζεο πνπ κεηαθξάδεηαη σο «αθήζηε ην/ηα 
ειεύζεξα» 

10http://www.gao.gov/browse/topic/Worker_and_Family_Assistance/Income_maintenance_program/ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
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 Δθηέιεζε δεκνζίσλ έξγσλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν π.ρ. Tennessee 

Valley Authority11 

 χζηαζε θπβεξλεηηθήο ππεξεζίαο κε απνθιεηζηηθφ αληηθείκελν ηελ 

νηθνλνκηθή αλάθακςε (National Recovery Administration,12). 

Οη κεηαξξπζκίζεηο πνπ άθεζαλ επνρή αθνξνχζαλ ζηα εμήο: 

 Θεζκνζέηεζε ηξαπεδηθήο λνκνζεζίαο, ην 1933 θαη ην 1935, πνπ νδήγεζε 

ζε νκνζπνλδηαθή εμαζθάιηζε ησλ απνζεκάησλ ησλ ηξαπεδψλ (Federal 

DepositInsurance Corporation). 

 χζηαζε Δπηηξνπήο ηίηισλ θαη ζπλαιιαγψλ(Securitiesand Exchanges 

Commission), ε νπνία  έιεγρε ηε δξαζηεξηφηεηα ζηε ρξεκαηαγνξά. 

 Θεζκνζέηεζε λνκνζεζίαο, ην 1933, γηα ηελ αγξνηηθή πξνζαξκνγή,ε  

νπνία ππνρξέσλε ηελ θπβέξλεζε λα ππνζηεξίδεη ελεξγά ην αγξνηηθφ εηζφδεκα. 

 Δηζαγσγή, ην 1935, ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 

επηδνκάησλαλεξγίαο. 

 Παξνρή, ην 1935, κε ην Νφκν Wagner (WagnerAct) ηνπ δηθαηψκαηνο 

ζηνπο εξγάηεο λα νξγαλψλνληαη ζε ζπλδηθάηα θαη λα δηαπξαγκαηεχνληαηκηζζνχο. 

Παξ’ φια απηά, ηα απνηειέζκαηα ησλ θπβεξλεηηθψλ απηψλ θηλήζεσλ δελ 

ήηαλ ηα αλακελφκελα. Αξρηθά, ηε πεξίνδν κεηαμχ 1933-36 ππήξμε κέηξηα βειηίσζε 

ηεο νηθνλνκίαο, ην 1937-38 εθδειψζεθε μαλά χθεζε θαη έπεηηα, ζηα ρξφληα 1939-

42, επηηεχρζεθε κία αθφκε κέηξηα άλνδνο. Σν 1942, ιίγν πξηλ ηελ είζνδν ησλ 

Ζ.Π.Α. ζην Β΄ΠΠ, ε αλεξγία ήηαλ ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ θαη ην 

εηζφδεκα ηνπ θάζε Ακεξηθάλνπ ήηαλ ρακειφηεξν απφ εθείλν ηνπ 1929 

(Φαιηδφπνπινο n.d.). 

 

3.2 Η Κεώνςιανό Θεώρηςη 

To εχξνο ηεο επηξξνήο ηνπ John Maynard Keynes13 ζηελ νηθνλνκηθή 

ζεψξεζε ηεο ιχζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, πνπ αλέθπςε απφ ηελ Μεγάιε Ύθεζε, 

θαζηζηά επηβεβιεκέλε ηελ εηδηθή κλεία ζηε ζεσξία πνπ αλέπηπμε. 

                                            

11http://www.history.com/topics/history-of-the-tva 

12http://www.american-historama.org/1929-1945-depression-ww2-era/national-recovery-administration.htm 
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Ζ14 δεκνζίεπζε ηεο Γεληθήο Θεσξίαο ηνπ Keynes ην 1936 άξρηζε 

ζηαδηαθά λα αιιάδεη ηηο αληηιήςεηο ησλ νηθνλνκνιφγσλ γηα ην πψο 

ιεηηνπξγνχζε ε νηθνλνκία σο ζχλνιν. 

Αο μεθηλήζνπκε φκσο κε κηα αλαδξνκή ζηηο ηζηνξηθέο ζπλζήθεο 

δηακφξθσζεο  ηεο θευλζηαλήο ζεσξίαο. 

Μέρξη ηφηε, νη Βξεηαλνί θηιειεχζεξνη, είραλ εθθξάζεη επηθπιάμεηο γηα ην 

αλ ε ειεχζεξε ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ νδεγνχζε ζε θνηλσληθψο επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα. Οη αληηξξήζεηο ηνπο, σζηφζν, επηθεληξψλνληαλ ζε ζέκαηα 

ζπλαθή πξνο ηηο επηπηψζεηο ηεο κεγέζπλζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ 

                                                                                                                                    

13JohnMaynardKeynes (1883 – 1946). Ο JohnMaynardKeynes γελλήζεθε ζην Cambridge ηεο 

Αγγιίαοην 1883. Έθαλε ζπνπδέο ζηα νηθνλνκηθά θαη ζηα καζεκαηηθά θαη ην 1908 νξίζηεθε 

δηδάζθσλ ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Cambridge. Ωζηφζν, ζε φιε ηνπ ηε δσή ζπλέδεε ηνλ 

αθαδεκατθφ ζηνραζκφ κε ηα πξαγκαηηθά νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθάπξνβιήκαηα ηεο επνρήο ηνπ. 

Απηφ έγηλε θαλεξφ ήδε ζηα πξψηα έξγα ηνπ φπσο EconomicConsequencesofthePeaceηνπ 1919 

φπνπ αληηδξά ζηηο δπζβάζηαρηεο πνιεκηθέο επαλνξζψζεηο πνπ επεβιήζεζαλ ζηελ Γεξκαλία 

κεηά ηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν θαη ζην ATractonMonetaryReformηνπ 1923 φπνπ ηνλίδεη ηνλ 

θίλδπλν ηεο χθεζεο πνπ ζα επέθεξε ε επηζηξνθή ζηνλ Καλφλα Υξπζνχ. Ωζηφζν, ηα έξγα φπνπ 

ε πνιηηηθή παξέκβαζε ηνπ νηθνλνκνιφγνπ κεηαηξέπεηαη ζηαδηαθά ζε κία λέα ζεσξεηηθή ζχλζεζε 

είλαη ην ATreatise on Money ηνπ 1930 θαη θπξίσο ε General Theory ηνπ 1936. Ζ πεκπηνπζία ηεο 

λέαο νπηηθήο φηη ην ρξήκα φρη κφλν δελ είλαη νπδέηεξν θαη παζεηηθφ απέλαληη ζηα πξαγκαηηθά 

νηθνλνκηθά κεγέζε αιιά φηη αληίζεηα κπνξεί λα ηα επεξεάζεη απνθαζηζηηθά 

απνηέιεζεηελ«Κνπεξλίθεηα αληηζηξνθή» ζην ρψξν ηεο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο θαη ζηήξημε φια ηα 

κεηαπνιεκηθά πξνγξάκκαηα ελεξγνχο θξαηηθήο δξάζεο γηα πιήξε απαζρφιεζε. Ο Keynes, 

κέρξη ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ πξέζβεπε ηελ αλάγθε ηεο ππνηαγήο ησλ νηθνλνκηθψλ ζεσξεηηθψλ 

κνληέισλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ λέσλ πξνβιεκάησλ πνπ αλέθππηαλ ζηελ εμέιημε ησλ νηθνλνκηψλ 

παξά ηελ πξνζθφιιεζε ζε νπνηαδήπνηε νξζνδνμία.Ωζηφζν, φπσο ζπκβαίλεη κε φινπο ηνπο 

κεγάινπο δηαλνεηέο, ηα έξγα ηνπ έγηλαλ αληηθείκελν πνηθίισλ εξκελεηψλ θαη παξεξκελεηψλ απφ 

ηνπο επηγφλνπο κε θχξηνπο αληηπαξαηηζέκελνπο εθθξαζηέο ηνπο νπαδνχο ηεο «λενθιαζηθήο 

ζχλζεζεο»ηνπ Hicks απφ ηε κηα πιεπξά θαη ηνπο «κεηα-θευλζηαλνχο» απφ ηελάιιε. Ωζηφζν ε 

θεληξηθή ηδέα γηα ηε δπλαηφηεηα θαζνδεγεηηθήο παξέκβαζεο ηνπ θξάηνπο ζηελ νηθνλνκία δίρσο 

ηελ αλάγθε αλάιεςεο απφ κέξνπο ηνπ ησλ κέζσλ παξαγσγήο είρε ηεζεί ζην «ηξαπέδη» ησλ  

πνιηηηθψλ πξνηάζεσλ γηα ρξήζε απφ ηηο κέιινπζεο γελεέο. 

 

14Πεξηζζφηεξα ζην https://eclass.uoa.gr/modyles/document/file.php/ECON185/Φαιηδφπνπινο-
Οηθνλνκηθή θέςε θαη Πνιηηηθέο  1918-89.pdf 

https://eclass.uoa.gr/modyles/document/file.php/ECON185/������������-����������
https://eclass.uoa.gr/modyles/document/file.php/ECON185/������������-����������
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νδεγνχζαλ ζε δηαζηξέβισζε ηνπ κεραληζκνχ ησλ ηηκψλ. Με απηή ηελ έλλνηα νη 

απνηπρίεο ηεο αγνξάο πνπ ζεσξνχζαλ πηζαλέο αθνξνχζαλ κφλν εηδηθέο 

πεξηπηψζεηο θαη δελ εζηίαδαλ ζε πξνβιήκαηα ηνπ ζπλνιηθνχ νηθνδνκήκαηνο ηεο 

θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο (Φαιηδφπνπινο n.d.). 

Ζ θξηηηθή ηνπ Κeynes γηα ην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα ήηαλ δηαθνξεηηθνχ 

ραξαθηήξα, κηα θαη θαηέιεμε λα πηζηεχεη φηη ην ζχζηεκα ηεο νηθνλνκίαο ηεο 

αγνξάο ήηαλ ρξνλίσο αζηαζέο θαη αλίθαλν λα νδεγήζεη ηελ νηθνλνκία ζε πιήξε 

αμηνπνίεζε ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πφξσλ ηεο. Σνλίδνληαο, κάιηζηα, ηε 

ζεκαζία ηεο ελεξγνχο δήηεζεο θαη ησλ απμεκέλσλ δαπαλψλ ψζηε λα 

εμαζθαιηζηεί πςειή επεκεξία θαη πιήξεο απαζρφιεζε, ν Keynes ακθηζβήηεζε 

ηε ζεκαζία ηεο θεηδνχο θαη ηεο απνηακίεπζεο γεληθφηεξα. Οη επηπηψζεηο, 

ινηπφλ, ηεο θευλζηαλήο ζεσξίαο γηα ηελ νηθνλνκηθή, αιιά θαη ηελ θνηλσληθή 

πνιηηηθή, έρνπλ ηε βάζε ηνπο ζε κηα εληειψο δηαθνξεηηθή θνηλσληθή θηινζνθία 

απφ εθείλε ησλ λενθιαζηθψλ. 

Σν 1925 εμέθξαζε ηελ αληίζεζή ηνπ ζηελ επηζηξνθή ηεο ιίξαο ζηελ 

πξνπνιεκηθή ηεο ηζνηηκία κε ηνλ ρξπζφ, δηφηη πίζηεπε φηη ε ιίξα ήηαλ 

ππεξηηκεκέλε θαη φηη νη ρξεκαηηθνί κηζζνί, επεηδή ήηαλ αλειαζηηθνί πξνο ηα 

θάησ, δελ ζα πξνζαξκφδνληαλ, φπσο πίζηεπαλ νη λενθιαζηθνί, ρσξίο 

θνηλσληθέο αλαηαξαρέο ζηελ ηζνηηκία απηή. Σν 1929, καδί κε ηνλ Lloyd George 

ππνζηήξηδαλ ηελ αλάγθε δηελέξγεηαο δεκφζησλ έξγσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο αλεξγίαο, απνξξίπηνληαο ην επηρείξεκα φηη ε ζπγθεθξηκέλε θξαηηθή ελέξγεηα 

εθηφπηδε ηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία θαη δηαζηξέβισλε αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ 

αγνξά. Σελ ίδηα πεξίπνπ επνρή ππνζηήξηδε θαη ηελ επηβνιή δαζκψλ σο κέζν 

αλαδσνγφλεζεο ηεο εγρψξηαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. ε απηέο ηνπ ηηο 

παξεκβάζεηο ν Keynes, σο πξαγκαηηζηήο, έδηλε βάξνο ζηα πξαθηηθά 

απνηειέζκαηα πνπ επηζπκνχζε λαπξαγκαηνπνηεζνχλ (Φαιηδφπνπινο n.d.). 

ηε Γεληθή Θεσξία ν Keynes επηρείξεζε δχν πξάγκαηα: λα 

ζεσξεηηθνπνηήζεη ηηο σο ηφηε απφςεηο ηνπ εληάζζνληάο ηηο ζε έλα λέν 

εξκελεπηηθφ ζρήκα γηα ηνλ θαπηηαιηζκφ ηεο επνρήο ηνπ θαη λα πείζεη γηα ηελ 

αλάγθε ξηδηθήο αιιαγήο ζηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνβιεκάησλ, εηδηθά δε ηεο αλεξγίαο, απφ νηθνλνκνιφγνπο θαη θπβεξλήζεηο.  

Γχν ήηαλ θαηά ηνλ Keynes, ηα θπξηφηεξα ιάζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ ηεο 

επνρήο ηνπ: 
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 «Ζ απνηπρία ηνπ λα εμαζθαιίζεη πιήξε απαζρφιεζε θαη ε 

παξνξκεηηθή θαη άληζε δηαλνκή πινχηνπ θαη εηζνδεκάησλ». Ο ίδηνο 

επηθεληξψζεθε ζην πξψην πξφβιεκα, ρσξίο λα ακθηζβεηεί ηελ νξηαθή ζεσξία 

γεληθά, παξά κφλν ην αμίσκά ηεο φηη ε σθέιεηα ηνπ κηζζνχ ηεο εξγαζίαο ηζνχηαη 

κε ηελ αξλεηηθή σθέιεηα πνπ ε εξγαζία πξνθαιεί ζηνλεξγαδφκελν. 

Γηα λα κπνξέζεη λα απνδείμεη ηε δπλαηφηεηα χπαξμεο αθνχζηαο αλεξγίαο, 

ν Keynes επηηέζεθε ζην Νφκν ηνπ Say15, ζηελ αληίιεςε, δειαδή, φηη ε 

πξνζθνξά δεκηνπξγεί ηε δήηεζή ηεο θαη φηη ε αμία ηεο παξαγσγήο ηζνχηαη κε ηε 

ζπλνιηθή δαπάλε ζε επίπεδν πιήξνπο απαζρφιεζεο ησλ ζπληειεζηψλ 

παξαγσγήο. χκθσλα κε ηνλ Νφκν ηνπ Say, απνζεζαπξηζκφο16 δελ είλαη 

δπλαηφλ λα ππάξμεη. Απνρή απφ ηελ θαηαλάισζε κπνξεί λα γίλεηαη, δηφηη έλα 

άηνκν ίζσο πξνηηκήζεη ηελ αλαβνιή ηεο έλαληη ηηκήκαηνο, δειαδή ηνπ ηφθνπ, 

αιιά ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ απνρή απηή επαλέξρεηαη ζην εηζνδεκαηηθφ 

θχθισκα κε ηε κνξθή επελδπηηθνχ θεθαιαίνπ. Μ’ άιια ιφγηα, ν ηφθνο ηζνξξνπεί 

θαη εμηζψλεη ηελ απνηακίεπζε κε ηελ επέλδπζε ζηελ θνηλσλία. Σν ρξήκα 

απνηειεί ζε φιε απηή ηε δηαδηθαζία έλα απιφ κέζν εμππεξέηεζεο ησλ 

πιεξσκψλ θαη δελ δηαζέηεη δηθή ηνπαμία (Φαιηδφπνπινο n.d.). 

Ο Keynes άξρηζε ηελ επίζεζή ηνπ ζην Νφκν ηνπ Say κειεηψληαο ην ξφιν 

ηνπ ρξήκαηνο απφ ηε ζθνπηά ησλ αηφκσλ πνπ ην δηαθξαηνχλ, γηα λα θαηαιήμεη 

φηη ην ρξήκα, θξαηείηαη κεηαμχ άιισλ, γηα ηε ξεπζηφηεηα πνπ πξνζθέξεη, ηε 

δπλαηφηεηα, δειαδή, άκεζεο εθκεηάιιεπζεο ησλ δπλαηνηήησλ πνπ δίλεη ε 

αγνξά γηα θεξδνζθνπία. Πέξαλ απηνχ ν Keynes έδεηρλε φηη, αλεξρνκέλνπ ηνπ 

ηφθνπ, νκνινγίεο θαη ρξεφγξαθα ήδε ζε θπθινθνξία έραλαλ κέξνο ηεο αμίαο 

ηνπο, εθφζνλ είραλ αγνξαζηεί φηαλ ν ηφθνο ήηαλ ρακειφο. Ζ πείξα ησλ 

                                            

15Γάιινο νηθνλνκνιφγνο Jean-Baptiste Say (1767-1832). Ηζρπξίζηεθε φηη, ε ζπλνιηθή παξαγσγή 
ππνρξεσηηθά δεκηνπξγεί κηα ίζε πνζφηεηα ζπλνιηθήο δήηεζεο.Μαδί κε ηε ζεσξία ηνπ 
AdamSmithπεξί «Αφξαηνπ Υεξηνχ», ν λφκνο ππήξμε έλα απφ ηα δφγκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
γηα λα ζηεξίμνπλ ηελ πεπνίζεζε "laissez-faire" φηη ε θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία, αλ δελ δερηεί θξαηηθέο 
παξεκβάζεηο, ηείλεη θπζηθά πξνο ηελ πιήξε απαζρφιεζε θαη ηελ επεκεξία. 

16Απνζεζαπξηζκφο (Ηoarding).Οηθνλνκηθή ζπκπεξηθνξά ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα άηνκαδελ 

επηιέγνπλ πφζν ζα δαπαλήζνπλ αιιά πφζν ζα απνζεζαπξίζνπλδειαδή ηελ πνζφηεηα 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δηαθξαηνχλ 

(https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/297/1/Open_Macro_2_Kallipos_Part5.pdf). 

https://el.wikipedia.org/wiki/1767
https://el.wikipedia.org/wiki/1832
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BC_%CE%A3%CE%BC%CE%B9%CE%B8
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ζπλαιιαζζνκέλσλ ηνχο νδεγνχζε, ινηπφλ, ζην λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ρξήκα θαη 

σο κέζν απνζεζαπξηζκνχηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο, απνζχξνληάο ην 

πξνζσξηλά απφ ηελ θπθινθνξία. Ζ παξαπάλσ αλάιπζε γηλφηαλ, βέβαηα, πην 

πεξίπινθε αλ ζην ρξεκαηηζηήξην ππήξραλ ρξεφγξαθα δηαθνξεηηθήο αμίαο θαη 

αζθάιεηαο. 

Ο ηφθνο, θαηά ηνλ Keynes, δελ ήηαλ κέγεζνο πνπ εμηζνξξνπνχζε ηηο 

απνηακηεχζεηο κε επελδχζεηο, αιιά έλα λνκηζκαηηθφ θαηλφκελν ην νπνίν 

πξνέθππηε απφ ηε δήηεζε θαη ηελ πξνζθνξά ρξήκαηνο ζηελ θνηλσλία, θαη 

κπνξνχζε βέβαηα λα αζθήζεη επηξξνή ζηηο απνηακηεπηηθέο ή επελδπηηθέο 

επηινγέο ηδησηψλ θαη επηρεηξήζεσλ. ζνλ αθνξά ζηνπο ηδηψηεο, ε απνηακίεπζή 

ηνπο εμαξηηφηαλ θπξίσο απ’ ην εηζφδεκά ηνπο. Μάιηζηα, φζν απηφ αχμαλε, 

απνηακηεπφηαλ έλα, φρη κφλν απφιπηα, αιιά θαη αλαινγηθά κεγαιχηεξν πνζφ 

απφ πξηλ. Απηφ νθεηιφηαλ ζηελ ηάζε ηεο νξηαθήο ξνπήο γηαθαηαλάισζε λα 

θζίλεη θαζψο ην εηζφδεκα αχμαλε, ε νπνία απνηεινχζε έλα ζεκειηψδε, 

ςπρνινγηθήο εξκελείαο, λφκν (Φαιηδφπνπινο n.d.). 

Οη ζπλέπεηεο ηεο δπλαηφηεηαο απνζεζαπξηζκνχ θαη ηεο αχμεζεο ηεο 

απνηακίεπζεο, απμαλνκέλνπ ηνπ εηζνδήκαηνο, απνηεινχζαλ θαηά ηνλ Keynes, 

πεγή αλεζπρίαο, θαζψο έθαλαλ απαξαίηεηε ηελ αχμεζε ηνπ φγθνπ επελδχζεσλ 

πξνθεηκέλνπ ε ζπλνιηθή δαπάλε λα ηζνχηαη κε ηε ζπλνιηθή παξαγσγή. «ζν 

πινπζηφηεξε γίλεηαη κηα θνηλφηεηα, ηφζν επξχηεξν είλαη ην θελφ κεηαμχ 

ηξέρνπζαο θαη δπλεηηθήο παξαγσγήο. Καη κε ηνλ ηξφπν απηφ γίλνληαη πην 

έθδειεο θαη εμνξγηζηηθέο νη αηέιεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο». 

Ζ δηελέξγεηα επελδχζεσλ εμαξηηφηαλ απφ ην θφζηνο δαλεηαθψλ 

θεθαιαίσλ, δει. ηνλ ηφθν θαη ηελ πξνεμνθινχκελε απφδνζε ηεο επέλδπζεο, 

πνπ ν Keynes νλφκαζε νξηαθή απνδνηηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ ηνλίδνληαο 

ηαπηφρξνλα φηη «ε ζεκαληηθφηεξε ζχγρπζε πνπ ππάξρεη…[σο πξνο ηελ έλλνηα 

απηή] νθείιεηαη ζηελ απνηπρία θαηαλφεζεο φηη απηή εμαξηάηαη απφ ηελ 

πξνζδνθψκελε απφδνζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη φρη κφλν απφ ηελ παξνχζα 

απφδνζή ηνπ». Ζ απφδνζε απηή εθηηκάηαη απφ ηνλ θάζε επηρεηξεκαηία κε 

ππνθεηκεληθά – ςπρνινγηθά – θξηηήξηα θαη παξνπζηάδεη κεγάιε αζηάζεηα. ε 

πεξίπησζε πνπ ε νξηαθή απνδνηηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ρακειφηεξε ηνπ 

ηξέρνληνο ηφθνπ, ηφηε δελ γίλνληαη επελδχζεηο θαη ην θξάηνο πξέπεη λα ιάβεη 

κέηξα, λνκηζκαηηθά θαη δεκνζηνλνκηθά, πξνθεηκέλνπ λα ηηο εληζρχζεη. Σν 
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δεκφζην νθείιεη λα θαιχπηεη άκεζα ή έκκεζα ην θελφ δαπάλεο πνπ 

δεκηνπξγείηαη θαζψο ε νηθνλνκία πξννδεχεη. Καηά ηνλ Keynes, «ελψ ε 

δηεχξπλζε ησλ θξαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε πξνζαξκνγή ηεο 

ξνπήο πξνο θαηαλάισζε ζηελ πξφζεζε γηα επέλδπζε ζα θαηλφηαλ ζε έλα 

ζχγγξακκα ηνπ 19νπ αηψλα ή ζ’ έλα ζχγρξνλν Ακεξηθαλφ θεθαιαηνχρν σο 

ηξνκεξφο πεξηνξηζκφο ηνπ αηνκηζκνχ, εγψ αληίζεηα, ηελ ππνζηεξίδσ. Δίλαη θαη 

ην κφλν πξαθηηθφ κέζν απνθπγήο ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

πθηζηακέλσλ νηθνλνκηθψλ κνξθψλ θαη ε πξνυπφζεζε κηαο επηηπρεκέλεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο αηνκηθήο πξσηνβνπιίαο». Σν εζληθφ εηζφδεκα εμαξηάηαη, φπσο 

πξναλαθέξακε, απφ ηε ζπλνιηθή δαπάλε, ε νπνία θαη πξνζδηνξίδεη ηνλ φγθν 

ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο ζηελ θνηλσλία. Ζ αλεξγία πξηλ θαη κεηά ηελ θξίζε 

ηνπ 1929 νθεηιφηαλ ζε ηειηθή αλάιπζε ζηελ αλεπαξθή, ζε ζρέζε κε ηηο 

ζπλνιηθέο παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο, δήηεζε ζηελ νηθνλνκία. 

Οη ζπλέπεηεο ηεο παξαπάλσ αλάιπζεο γηα ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή 

κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ σο εμήο: ε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή πξέπεη λα θξνληίδεη λα 

είλαη ρακειφο ν ηφθνο ψζηε κε δεδνκέλε ηελ νξηαθή απνδνηηθφηεηα ηνπ 

θεθαιαίνπ, λα ελζαξξχλνληαη νη επελδχζεηο. Δπεηδή, φκσο, ίζρπε ε ιεγφκελε 

«παγίδα ξεπζηόηεηαο», ε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή έραλε απφ έλα επίπεδν ήδε 

ρακεινχ ηφθνπ πνπ απνηεινχζε ην θαηψηεξν φξην πηψζεο ηνπ ηε δπλαηφηεηα 

νπνηαζδήπνηε επηξξνήο ζηε ζπλνιηθή δήηεζε. Ζ δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή φθεηιε 

λα παίμεη πην ελεξγφ ξφιν απφ ηε λνκηζκαηηθή. Διιείκκαηα π.ρ. ηνπ δεκνζίνπ 

επηηξέπνληαη ζε πεξηφδνπο χθεζεο γηα κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα, αξθεί ηα 

δεκφζηα έξγα λα απμάλνπλ ηε ζπλνιηθή δήηεζε. Ζ κείσζε ησλ κηζζψλ σο 

δηέμνδνο απφ ηελ χθεζε είλαη απφ πιεπξάο ζεσξίαο θαηαδηθαζηέα, θαη απφ 

πνιηηηθήο πιεπξάο δχζθνιν λα πινπνηεζεί. Καηά ηνλ Keynes, «πνπζελά δελ 

ζηεξίδεηαη ε πεπνίζεζε φηη πνιηηηθή εχθακπησλ κηζζψλ είλαη ζε ζέζε λα 

νδεγήζεη ζε θαηάζηαζε ζπλερνχο θαη πιήξνπο απαζρφιεζεο». Σν αληίζεην 

κάιηζηα ζα ήηαλ επηζπκεηφ, δειαδή δηαξθήο άλνδνο ησλ κηζζψλ θαη νηθνλνκία 

πνπ λα αλαπηχζζεηαη, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ην δεκηνπξγνχκελν απφ ηε 

δηαδηθαζία απηή θελφ δήηεζεο (Φαιηδφπνπινο n.d.). 

Ο Keynes ζηε Γεληθή Θεσξία αλαθέξζεθε ειάρηζηα ζην ζέκα ηεο 

θαηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο ζηελ θνηλσλία, ίζσο επεηδή πίζηεπε «φηη ππάξρεη κηα 

θνηλσληθή θαη ςπρνινγηθά εχινγε βάζε γηα ζεκαληηθέο αληζφηεηεο εηζνδεκάησλ 
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θαη πινχηνπ». Έβιεπε, φκσο, ηηο αληζφηεηεο ζηελ επνρή ηνπ λα παίξλνπλ κεγάιε 

έθηαζε. Ζ αχμεζε ηεο θνξνινγίαο θιεξνλνκηψλ ζεσξείην κέζν πνπ ζα ηηο 

άκβιπλε, ελψ, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν ρακειφο ηφθνο πνπ ζα έπξεπε λα ηζρχεη 

ζηελ νηθνλνκία, ζα κείσλε ηα ηεξάζηηα πνζά πνπ θαξπνχληαλ νη εηζνδεκαηίεο, ε 

ζηαδηαθή επζαλαζία ησλ νπνίσλ κέζσ ηεο πνιηηηθήο ρακειψλ ηφθσλ ζα άκβιπλε 

ηηο εηζνδεκαηηθέο αληζφηεηεο παξαπέξα. 

πκπεξαζκαηηθά, ε παξαπάλσ ζεσξία είλαη, ζχκθσλα κε ηνλKeynes, 

«ζρεηηθά ζπληεξεηηθή σο πξνο ηηο ζπλέπεηέο ηεο». Παξ’ φια απηά ζπλάληεζε ηελ 

απνδνθηκαζία ηεο παλεπηζηεκηαθήο νξζνδνμίαο ηεο επνρήο, αιιά θαηάθηεζε ηνπο 

λένπο εξεπλεηέο θαη φζνπο νηθνλνκνιφγνπο έκειιαλ λα ζηειερψζνπλ επηηειεία 

ησλ θπβεξλήζεσλ ησλ δεκνθξαηηθψλ ρσξψλ ηεο επνρήο πνπ κάρνληαλ ηνλ 

εζληθν-ζνζηαιηζηηθφ νινθιεξσηηζκφ (Φαιηδφπνπινο n.d.). Μεηαπνιεκηθά, σζηφζν 

αλαδείρζεθε φπσο ζα δνχκε, εμαηξεηηθά δεκνθηιήο νηθνλνκηθή ζεσξία. 

Δάλ ζέιακε λα ζηαρπνινγήζνπκε ηα ζηνηρεία ηεο ζεσξίαο ηνπ Keynes,πνπ 

έγηλαλ απνδεθηά θαη ελζσκαηψζεθαλ ζηνλ νηθνλνκηθή απάληεζε ηνπ FDR,ζα 

βξίζθακε θνηλφ ηφπν ζηελ αληίιεςε γηα ην ξφιν ηνπ θξάηνπο ζηελ εμαζθάιηζε 

απαζρφιεζεο θαη ζπλεπψο εηζνδήκαηνο. Ζ πξνθξίλνπζα ιχζε, ήηαλ ε  

θαηαζθεπή δεκνζίσλ έξγσλ, αιιά θαη ε δηαλνκή πινχηνπ, γηα κηθξφ ζαθψο 

δηάζηεκα,κε ηεδηαλνκή επηδνκάησλ. Δπίζεο, ε ζχζηαζε ηνπ γξαθείνπ πνπ 

παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο κε δπλαηφηεηα άκεζεο επέκβαζεο, γηα 

αλαθαηαλνκή ηνπ πινχηνπ, ζαθψο θαη βξίζθεη ζχκθσλε ηε θεπλζηαλή ζεψξεζε. 

Ζ ινγηθή ηνπ Rooseveltπνπ πξνζπαζψληαο λα αιιάμεη ηφζν ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ θξάηνπο γεληθά, φζν θαη λα αληηπαξέιζεη ζηελ κέρξη ηφηε γεληθφηεξε ζηάζε ηνπ  

απέλαληη ζην ρξήκα θαη ζηνπο θνξείο δηαρείξηζεο ηνπ, δειαδή ηηο ηξάπεδεο,είρε 

ζθνπφ ηελ αλαηξνπή ηεο ςπρνινγίαο θαη ηεο θξαηαηάοπεπνίζεζεο ηνπ ξφινπ 

ηνπο. Βάδνληαο ζεζκηθνχο θξαγκνχο, φπσο ε Δπηηξνπήο ηίηισλ θαη ζπλαιιαγψλ 

θαη ε λνκηθή θαηνρχξσζε ηεο πξνζπάζεζε λα δηνξζψζεη ηα ζεζκηθά θελά πνπ 

νδήγεζαλ ζηελ Μεγάιε Ύθεζε θαη ζαθψο ζπλάδνπλ ζην πλεχκα ησλ ξήζεσλ ηνπ 

Keynes. 

Ζ άπνςε ηνπ Keynes ζρεηηθά κε ηελ αχμεζε ηεο θνξνινγίαο ζε πεξηφδνπο 

θξίζεο θαηαχμεζε ησλ ειιεηκκάησλ ζηηο θξίζεηο, ηα νπνία ρξεκαηνδνηνχληαη απφ 

πιενλάζκαηα ζηηο θαιχηεξεο επνρέο είλαη πιήξσο εθαξκφζηκε απφ ηνλ 

Roosevelt, ν νπνίνο δελ εθάξκνζε θαλέλα  επηπιένλ θνξνινγηθφ κέηξν. 
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χκθσλα κε έλαλ ζχγρξνλν νηθνλνκνιφγν ηνλ Joseph Eugene Stiglitz : 

«Ζ κεγαιχηεξε ζπλεηζθνξά ηνπ Keynes ήηαλ φηη έζσζε ηνλ θαπηηαιηζκφ απφ ηνπο 

θαπηηαιηζηέο…Με ηηο ηδέεο ηνπ, ν θαπηηαιηζκφο απέθηεζε πην αλζξψπηλν 

πξφζσπν θαη ε ειεχζεξε νηθνλνκία κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα. κσο, ε ζεσξία ηνπ 

μεράζηεθε… θαη πιένλ βιέπνπκε ηηο ζπλέπεηεο. Ζ δηδαζθαιία ηνπ Keynes είλαη  

απαξαίηεηε ζήκεξα γηα λα ζψζνπκε μαλά ηνλ θαπηηαιηζκφ απφ ηνπο 

θαπηηαιηζηέο»(www.iefimerida.gr 2014).  

 

3.3 Κοινωνικό Αναςκόπηςη 

Με αδηαθνξψληαο γηα ηελ ζηελή ζρέζε θνηλσλίαο θαη νηθνλνκίαο, ζα 

πξνζπαζήζνπκε λα δψζνπκε ηα θνηλσληθά ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ, θαηά ηε 

γλψκε καο ηα νηθνλνκηθά κεγέζε θαη ηελ θηινζνθία ιεηηνπξγίαο ηεο ζηηο ΖΠΑ. Ο 

ζπλδπαζκφο ηεο πξνηεζηαληηθήο ηδέαο ηνπ επίιεθηνπ ιανχ κε ηε κνλνθξαηνξία ηεο 

θηιειεχζεξεο ηδενινγίαο, δεκηνχξγεζε ζε πνιινχο Ακεξηθαλνχο, φπσο 

πξνείπακε, ηελ πεπνίζεζε φηη ν θαπηηαιηζκφο θαη ε Γεκνθξαηία ήηαλ πεξίπνπ 

ζέιεκα θάπνηαο αλψηαηεο δχλακεο. Ο «πξννδεπηηζκφο», σο αίζζεζε ππεξνρήο 

θαη απνζηνιήο πνπ ραξαθηήξηδε ηεο ΖΠΑ ζηελ απγή ηνπ εηθνζηνχ αηψλα, 

εθπξνζσπήζεθε ζηελ εμνπζία απφ ηνλ Πξφεδξν Τheodore Roosevelt (1901 – 

1907) (Βεξέκεο 2010). 

Οη Ακεξηθαλνί είραλ θεξδίζεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπο κε έλα ιατθφ, 

απειεπζεξσηηθφ, επαλαζηαηηθφ πφιεκν ελαληίνλ ησλ Βξεηαλψλ απνηθηνθξαηψλ. 

Σν γεγνλφο απηφ είρε σο ζπλέπεηα ην απμεκέλν εηδηθφ βάξνο ησλ ιατθψλ 

ζηξσκάησλ ζηε ζπγθξφηεζε ηνπ λεαξνχ θξάηνπο, θάηη πνπ βξήθε ηελ έθθξαζε 

ηνπ ζην χληαγκα ησλ «Παηέξσλ ηνπ Έζλνπο», ίζσο ην πην δεκνθξαηηθφ ηεο 

επνρήο ηνπ. 

Γελ δηέζεηε θιεξνλνκηθή αξηζηνθξαηία ηεο γεο, νχηε κνλαξρηθή παξάδνζε, 

νχηε απμεκέλν νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ ξφιν ηεο Δθθιεζίαο, κε απνηέιεζκα λα 

ξέπεη πξνο κηα πην «εμηζσηηθή πνιηηηθή θνπιηνχξα». 

Χζηφζν ε ππεξεθηίκεζε ησλ παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθψλ νδεγνχζε ζε 

έλαλ εμσξατζκφ ηνπ ακεξηθαληθνχ θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ, ππνηηκψληαο 

νξηζκέλεο ζεκειηψδεηο  ηδηνκνξθίεο ηνπ. Πξψηα απφ φια ην γεγνλφο φηη, απφ ηελ 

πξψηε ζηηγκή, ε ακεξηθαληθή εζλνγέλεζε ήηαλ ζπλπθαζκέλε κε ηελ εζσηεξηθή 

επέθηαζε ζε κηα ρψξα κε ηεξάζηηνπο θαη παξζέλνπο θπζηθνχο πφξνπο. ηελ 
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Ακεξηθή ππήξρε επζχο εμαξρήο ε ιχζε ηεο εζσηεξηθήο επέθηαζεο – 

κεηαλάζηεπζεο, κε ηελ εμνιφζξεπζε ησλ Ηλδηάλσλ θαη ην ζθεηεξηζκφ ησλ εδαθψλ 

ηνπο. Παξάιιεια, ε γεσγξαθηθή απνκφλσζε ηεο Ακεξηθήο, κε ηνπο δχν σθεαλνχο 

λα ηελ πξνζηαηεχνπλ απφ ηηο κεγάιεο δπλάκεηο ηεο επνρήο, πξνζέθεξαλ ζηνλ 

ακεξηθαληθφ θαπηηαιηζκφ ηελ εμσηεξηθή αζθάιεηα πνπ ρξεηαδφηαλ ζηελ παηδηθή 

ειηθία ηνπ. Αλ ν επξσπατθφο θαπηηαιηζκφο ήηαλ απνηέιεζκα θπξίσο ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ηεο ηζηνξίαο, ν ακεξηθαληθφο επεξεάζηεθε απνθαζηζηηθά θαη απφ 

ηελ γεσγξαθία (Παπαθσλζηαληίλνπ 2003) θαη ζαθψο απνηειεί παξάδεηγκα γηα ηελ 

εμήγεζε ησλ γεσπνιηηηθψλ θαη γεσζηξαηεγηθψλ θαηλνκέλσλ. 

Ζ αλεκπφδηζηε πιένλ αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο ζπλνδεχεηαη απφ κηα 

αικαηψδε αλάπηπμε ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο. Σα ζπλδηθάηα πνιιαπιαζηάδνληαη 

θαη ηζρπξνπνηνχληαη.Oη Ακεξηθαλίδεο απνθηνχλ, ην 1919, ην δηθαίσκα ςήθνπ κεηά 

απφ αγψλεο δεθαεηηψλ, ζαλ επηζηέγαζκα ηνπ ηδηαίηεξνπ ξφινπ πνπ είραλ παίμεη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαζνιηθήο ζηξάηεπζεο αληηθαζηζηψληαο ηνπο απφληεο άλδξεο 

ζηηο ζέζεηο ηνπο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία.Δπίζεο, κε ηνλ κεηαλαζηεπηηθφ 

λφκνο ην 1924 έθιεηζε γηα κεγάιν δηάζηεκα ηελ πφξηα ηεο Ακεξηθήο γηα ηνπο 

θησρφηεξνπο Δπξσπαίνπο, ηελ άθεζε φκσο αλνηρηή γηα ηνπο Λαηίλνπο.Ζ 

αλάπηπμε ηεο βηνκεραληθήο Ακεξηθήο κεηά απφ ηε κεηαπνιεκηθή χθεζε 

δεκηνχξγεζε λέα δήηεζε εξγαηψλ θαη ζπλεπψο αλαλέσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα 

ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ  καχξσλ (Βεξέκεο 

2010). 

Σα παξαπάλσ, σο ζηνηρεία παξνπζηάδνπλ ηελ δηαθνξεηηθφηεηα ζε 

θνηλσληθφ επίπεδν πνπ παξνπζηάδεηαη ζην εζσηεξηθφ ησλ ΖΠΑ. Παξάιιεια 

ηίζεηαη ην πεδίν ζεκειίσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζπκβάινπλ ζηελ αιιαγή ηφζν 

ηεο θνηλσλίαο, κα πεξηζζφηεξν ζε απηφ ηεο νηθνλνκίαο, αθνχ επεξεάδεη ηηο 

πνιηηηθέο επηινγέο, σο απνηέιεζκα ηνπ έκθπηνπ «πξννδεπηηζκνχ» ζην βαζκφ 

πνπ δελ δχλαηαη λα αλαβιεζεί κηα απφθαζε γηα ην κέιινλ, φπσο  ην δηθαίσκα 

ςήθνπ θαη ε απαίηεζε εξγαηηθψλ ρεξηψλ. 

 

3.4 Πολιτικό Αναςκόπηςη 

Γηα λα θαηαιάβνπκε θαιχηεξα ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή, σο εξγαιείν 

ππνβνήζεζεο ηεο «ζπλνιηθήο» πνιηηηθήο, ησλ ΖΠΑ  ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο 

ρξεζηκνπνηείηαη, ζα πξέπεη λα δνχκε ηηο πνιηηηθέο ζπγθπξίεο πνπ ηελ επέβαιαλ. 
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Έηζη θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαηξέμνπκε ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο πνιηηηθέο  

επηινγέο ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ, ηεο νπνίαο ζπλέρεηα απνηειεί ε πξνο 

εμέηαζε πεξίνδνο.  Ζ  εμσηεξηθή πνιηηηθή ησλ ΖΠΑ πνπ αθνινπζήζεθε θαηά ηνλ 

πξνεγνχκελν αηψλαηήξεζεκε επιάβεηα ηε ζπκβνπιή πνπ ηεο έδσζε κε ηελ 

απνραηξεηηζηήξηα νκηιία ηνπ, ν πξψηνο πξφεδξνο ηεο George Washington : Να 

απνθεπρζεί πάζε ζπζία ε εκπινθή ζηηο δηρφλνηεο ηεο Δπξψπεο, ξίρλνληαο ην 

βάξνο ζηελ εζσηεξηθή αλάπηπμε. Ζ επηινγή απηή δελ απέξξεε απφ θάπνηνλ  

νξγαληθφ «απνκνλσηηζκφ», αιιά απφ ηελ αλάγθε ηνπ ακεξηθαληθνχ αεηνχ λα 

δεκηνπξγήζεη κηα ζηαζεξή εζσηεξηθή βάζε, πξνηνχ αλνίμεη ηα θηεξά γηα ηε δηεζλή 

ηνπ επέθηαζε. Άιισζηε, νη πξψηεο ελδείμεηο ησλ ηκπεξηαιηζηηθψλ θηινδνμηψλ ηεο 

Ακεξηθήο ζηελ άκεζε ζθαίξα ησλ δσηηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο έγηλαλ νξαηέο ήδε 

ζηηο αξρέο θαη ζπλερίζηεθαλ βεβαίσοζε φιν ηνλ 19νπ αηψλα (Παπαθσλζηαληίλνπ 

2003). 

Καλφλαο ζηε ράξαμε ηεο πνιηηηθήο απνηειεί ην δφγκα ηνπ ηφηε πξφεδξνο 

ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, James Monroe, ζχκθσλα κε ην νπνίν : «ηνπο 

Δπξσπαίνπο αλήθεη ε γεξαηά ήπεηξνο θαη ζηνπο Ακεξηθαλνχο ε λέα». Σν δφγκα 

Monroe ραξαθηεξίδεη ηελ Κεληξηθή θαη Νφηηα Ακεξηθή σο «πίζσ απιή» ησλ 

Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, μεθηλψληαο κηα αιπζίδα θαηαθηεηηθψλ πνιέκσλ θαη 

επεκβάζεσλ γηα ηελ εθηφπηζε ηεο ηζπαληθήο απνηθηνθξαηίαο. Οη Ακεξηθαλνί 

εμαπνιχνπλ πφιεκν ζην Μεμηθφ θαη πξνζαξηνχλ ηε κηζή επηθξάηεηά ηνπ ηελ 

πεξίνδν 1845 - 47, γηα λα αθνινπζήζνπλ πεξηζζφηεξεο απφ δέθα επεκβάζεηο ζε 

Κνχβα, Ατηή, Αξγεληηλή, Νηθαξάγνπα, Υηιή θαη Οπξνπγνπάε κέρξη ην ηέινο ηνπ 

αηψλα. 

Ο William Seward ππήξμε εμίζνπ ζεσξεηηθφο φζν θαη πξαθηηθφο 

ππνζηεξηθηήο ηεο επέθηαζεο. Χο ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ (1861 – 69) 

δηαπξαγκαηεχηεθε κε ηνπο Ρψζνπο ηελ αγνξά ηεο Αιάζθαο (κε δηπιάζηα έθηαζε 

απφ ην Σέμαο) έλαληη 7,2 εθαη. Ο ίδηνο επηθχξσζε ηελ ακεξηθαληθή θαηνρή ησλ 

λήζσ Midway (ζηνλ Δηξεληθφ) θαη αλάγθαζε ηνπο Γάιινπο λα εγθαηαιείςνπλ ην 

Μεμηθφ. Σν 1889 ε Αγγιία, ε Γεξκαλία θαη νη ΖΠΑ κνίξαζαλ κεηαμχ ηνπο ηελ 

θπξηαξρία ησλ λήζσλ Samoa ζηνλ Δηξεληθφ. 

Απφ ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα, ν ακεξηθαληθφο αεηφοίπηαηαη 

αλεκπφδηζηνο ζε φιν ην δπηηθφ εκηζθαίξην, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ βφξεηνπ 

Δηξεληθνχ Χθεαλνχ. ηα ηέιε ηνπ 19νπαηψλα πξαγκαηνπνηείηαη 
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πξνζρεκαηηθήζηξαηησηηθή επέκβαζε ζηηο Φηιηππίλεο, γηαηελαπειεπζέξσζε απφ 

ην δπγφ ηεο ηζπαληθήο απνηθηνθξαηίαο, ζηελ πξάμε φκσο γηα λα ηνπο δηαδερζνχλ. 

Σν 1903, επί πξνεδξίαο Theodore Roosevelt Jr, πξνθαινχλ εμέγεξζε ζηελ 

Κνινκβία θαη παξεκβαίλνπλ γηα λα ηε δηρνηνκήζνπλ, δεκηνπξγψληαο έλα 

πξνηεθηνξάην, ηνλ Παλακά, εμαζθαιίδνληαο ηνλ έιεγρν ηεο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο 

δηψξπγαο πνπ ζπλδέεη ηνπο δχν σθεαλνχο. Ο Roosevelt δηαθεξχζζεη 

απξνθάιππηα  φηη νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ελλννχλ λα παίμνπλ ην ξφιν ηεο 

«δηεζλνχο αζηπλνκίαο», κε ηαπηφρξνλε θαηαθφξπθε αχμεζε ησλ ζηξαηησηηθψλ 

δαπαλψλ, νη νπνίεο βέβαηα θαηέζηεζαλ ηηο Ζ.Π.Α. ζηξαηησηηθή «ππεξδχλακε» ζην 

δπηηθφ εκηζθαίξην θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ νινθιεξψλεηαη ε είζνδνο ησλ ΖΠΑ ζην 

20 αηψλα. 

Έθηνηε, ε ζρέζε ησλ ΖΠΑ κε ηε Λαηηληθή Ακεξηθή ραξαθηεξίζηεθε απφ 

νηθνλνκηθφ έιεγρν, αληί ηεο ελζσκάησζεο. Δίλαη γεγνλφο φηη ε επέθηαζε ησλ 

ακεξηθαληθψλ εμαγσγψλ, ηδηαίηεξα ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή, παξνπζίαζε 

εληππσζηαθή άλνδν, απφ 120 εθαη. ην 1900 ζε 300 εθαη. ην 1914. Γπν κεγάιεο 

εηαηξείεο εηζαγσγήο κπαλάλαο δεκηνχξγεζαλ ηελ παλίζρπξε UnitedFruitCompany 

πνπ ππήξμε ν κεγαιχηεξνο ηδηνθηήηεο γεο ζηελ Λαηηληθή Ακεξηθή. Σν 1910 

Ακεξηθαλνί είραλ ηνλ έιεγρν ηνπ 43% ηνπ Μεμηθνχ θαη ηεο κηζήο παξαγσγήο 

πεηξειαίνπ ηεο ρψξαο απηήο. Ο Rafael Leonidas Trujillo, πνπ έγηλε Πξφεδξνο ηεο 

Γνκηληθαλήο Γεκνθξαηίαο ην 1930 θαη δνινθνλήζεθε ην 1961, ήηαλ θαηά έλαλ 

Ακεξηθαλφ πνιηηηθφ «γηνο ζθχιαο, αιιά δηθφο καο γηνο ζθχιαο». Ζ νηθνγέλεηα 

Somoza φξηδε ηελ ηχρε ηεο Νηθαξάγνπαο γηα 43 πεξίπνπ ρξφληα κε ηελ αλνρή ησλ 

ΖΠΑ (Βεξέκεο 2010). 

Χζηφζν, ε άπνςε ησλ Γεκνθξαηηθψλ, πνπ εθθξάζηεθε απφ ηνλ κεηέπεηηα 

πξφεδξν Woodrow Wilson, ν νπνίνο αλέιαβε ηελ εμνπζία ην 1912 ραξαθηεξίδεηαη 

απφ θάπνηαο κνξθήο «εζσζηξέθεηα», ε νπνία είλαη απφξξνηα θαη ηνπ 

«ηδεαιηζηηθνχ» πξφηππνπ πνιηηηθήο πνπ ηνλ ραξαθηήξηδε, σο πξψελ πξχηαλε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Princeton. Καηάθεξε πξάγκαηη, σο ην 1917, λα θξαηήζεη ηηο ΖΠΑ 

καθξηά απφ ηελ παγθφζκηα αλακέηξεζε, ηεξψληαο ηελ επηζπκία ηνπ Washington, 

άιια νη πνιεκηθέο πηζηψζεηο ησλ ΖΠΑ πξνο ηελ Αγγιία θαη ηε Γαιιία απμάλνληαλ, 

κεγαιψλνληαο ηελ επέλδπζε ζηε κία απφ ηηο παξαηάμεηο ηνπ πνιέκνπ. ηαλ ηα 

γεξκαληθά ππνβξχρηα άξρηζαλ λα ηνξπηιίδνπλ πινία κε Ακεξηθαλνχο επηβάηεο 

(1915), νη ζρέζεηο ΖΠΑ – Γεξκαλίαο εθηξαρχλζεθαλ γηα λα νδεγεζνχλ δχν ρξφληα 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B4%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B7
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αξγφηεξα ζε πιήξε ξήμε κε ηελ είζνδνο ησλ ΖΠΑ ζηνλ κεγάιν πφιεκν. Βιέπνπκε 

δειαδή, φηη απφηνθν ζηηο επεθηάζεηο ησλ ΖΠΑ αλά ηελ πθήιην απνηειεί ην 

νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα πνπ είηε θαλεξά, είηε κε ηελ κνξθή βνήζεηαο επηηπγράλεη 

ηελ εμάξηπζε ησλ νηθνλνκηψλ κε ζηφρν ην ζεηηθφ ηζνδχγην γηα ηηο ΖΠΑ. 

Παξφια απηά, ην ζνβαξφηεξν ηίκεκα ηνπ πνιέκνπ ππήξμε ε αιιαγή ηνπ 

πξννδεπηηθνχ ραξαθηήξα ηεο θπβέξλεζεο Wilson. ζν πξνρσξνχζε ε 

ακεξηθαληθή πνιεκηθή εκπινθή εμάιινπ, ε ειεπζεξία ησλ ζπλεηδήζεσλ θαη ηνπ 

ιφγνπ ππέζηεζαλ ζνβαξά πιήγκαηα απφ ηε δηαηεηαγκέλε νκνςπρία θαη ην θιίκα 

κηζαιινδνμίαο πνπ πξνθαινχζε ν πφιεκνο. Ζ επαλάζηαζε ησλ κπνιζεβίθσλ θαη 

ν θφβνο ηνπ «εξπζξνχ» νιέζξνπ πνπ πξνθιήζεθε ζηηο ΖΠΑ, ζπλέβαιαλ ζηνλ 

ηεξκαηηζκφ ηεο επνρήο ηνπ πξννδεπηηζκνχ-ηδεαιηζκνχ θαη εγθαηλίαζαλ κηα 

πεξίνδν αλαδίπισζεο θαη ζπληεξεηηζκνχ. Ζ απνηπρία ηνπ Wilson λα θπξψζεη ζην 

Κνγθξέζν ηελ είζνδν ηεο ρψξαο ηνπ ζην πλεπκαηηθφ ηνπ δεκηνχξγεκα ηελ 

«Κνηλσλία ησλ Δζλψλ» έζεζε πξνζσξηλά ηέινο ζηελ ακεξηθαληθή πξσηνθαζεδξία 

ζηε κεηαπνιεκηθή ξχζκηζε ηεο παγθφζκηαο επηαμίαο. 

Σνλ Wilson δηαδέρηεθε ην 1932 ν Franklin Delano Roosevelt (FDR). Ζ 

αληίιεςε ηνπ γηα ηε ζέζε ηεο ρψξαο ηνπ ζην δηεζλέο ζχζηεκα είρε ηηο θαηαβνιέο 

ηεο ζην πξνεγνχκελν ηνπ Wilson, κε έλα πξφζζεην φκσο ζηνηρείν ακεξηθαληθνχ 

ξεαιηζκνχ. Θαπκαζηήο ηεο ηδέαο ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ, φηαλ ξσηήζεθε πσο 

ζα αληηζηάζκηδαλ νη ΖΠΑ ηηο ςήθνπο ησλ βξεηαληθψλ απνηθηψλ ζηνλ νξγαληζκφ, 

αληέηαμε ην αθφινπζν επηρείξεκα : «Τπάξρεη θαλείο πνπ πηζηεχεη φηη ε Κνχβα, ε 

Ατηή, ν Άγηνο Γνκίληθνο, ν Παλακάο, ε Νηθαξάγνπα θαη νη άιιεο ρψξεο ηεο 

θεληξηθήο Ακεξηθήο, ζα ςήθηδαλ δηαθνξεηηθά απφ ηηο ΖΠΑ; Δίκαζηε ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ν κεγάινο αδειθφο φισλ απηψλ ησλ κηθξψλ Γεκνθξαηηψλ» 

(Βεξέκεο 2010).  

Ο Μεζνπφιεκνο ήηαλ πεξίνδνο απνκάθξπλζεο ηεο Ακεξηθήο απφ ηηο 

Δπξσπατθέο ππνζέζεηο. Ο Β΄ΠΠ, φπσο ζα δνχκε,  δελ δηεπθφιπλε κφλν ηηο ΖΠΑ 

λα μεπεξάζνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θξίζε, αιιά απνηέιεζε θαη ηελ αθεηεξία ηεο 

ακεξηθαληθήο παληνδπλακίαο ζηνλ θφζκν. Γηα ζαξάληα πέληε κήλεο νη Ακεξηθαλνί 

αθηέξσζαλ φιεο ηηο δπλάκεηο ζηνλ αγψλα θαηά ηνπ λαδηζκνχ θαη ηηο ηαπσληθήο 

ηζρχνο ζηελ Άπσ Αλαηνιή θαη ηνλ Δηξεληθφ. 

Δάλ ζέιακε λα θάλνπκε κηα απνηίκεζε ηεο πεξηφδνπ απηήο ζα ιέγακε φηη 

νη ΖΠΑ πεξηζζφηεξν επεδίσμαλ ηελ ζηαζεξνπνίεζε ησλ «θαηαθηήζεσλ» ηνπ 
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πξνεγνχκελνπ αηψλα θαη ηελ εθκεηάιιεπζε εθείλσλ ησλ επθαηξηψλ πνπ ζα 

βνεζνχζαλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηξερφλησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

απνθεληξσλφηαλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο Όθεζε. ην παξαπάλσ ζπλάδεη ηφζν ε 

δεκηνπξγία αγνξψλ φζν θαη ε εμεχξεζε θζελψλ εξγαηηθψλ ρεξηψλ. Έρνληαο 

θαηαιάβεη ή ειέγμεη νπνηαδήπνηε ρψξα ζα κπνξνχζαλ λα πξνζεγγίζνπλ απφ 

μεξάο θαη έρνληαο εμαζθαιίζεη ηνπο λεζησηηθνχο δνξπθφξνπο ηνπο πξνζπαζνχλ, 

αθελφο λα ηεξήζνπλ ηα θειεχζκαηα ηνπ Washington, αθεηέξνπ λα 

ζηνηρεηνζεηήζνπλ ζεσξία πνπ φπσο θαίλεηαη πιεζηάδεη ζηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 

Δπηζεηηθνχ ξεαιηζκνχ πνπ δηαηχπσζε θαη πεξηγξάςακε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην 

ν Mearsheimer. 

 

3.5 τρατιωτικό Κατϊςταςη 

ηαλ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1941 ν πξφεδξνο ησλ HΠA, Franklin Delano 

Roosevelt, ραξαθηήξηδε ηελ αλάκεημε ηεο ρψξαο ηνπ ζηνλ πφιεκν σο ηε 

«κεγαιχηεξε πξφθιεζε γηα ηελ ίδηα ηε δσή, ηελ ειεπζεξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ», 

ζαθψο γλψξηδε πσο είρε ζεκάλεη ε ψξα ησλ ζπζηψλ. O αγψλαο δξφκνπ, ζηνλ 

νπνίν είραλ επηδνζεί νη Έλνπιεο Γπλάκεηο ησλ HΠA απφ ην 1939, φηαλ ηελ εγεζία 

ηνπο αλέιαβε ν ηθαλφηαηνο ζηξαηεγφο George C. Marshall, έκπαηλε πιένλ ζε λέα 

ηξνρηά. H αμηνζαχκαζηε επέθηαζε ηνπ ζηξαηεχκαηνο απφ ιηγφηεξνπο ησλ 200.000 

ζε 8,2 εθαηνκκχξηα κάρηκνπο άλδξεο ήηαλ ζηελ θπξηνιεμία έλα ζαχκα. 

(Γηαλαθαηλαο n.d.) 

H απξφζκελα γξήγνξε ήηηα ηεο Γαιιίαο ην 1940, ζαθψο ζνξχβεζε ην 

Ακεξηθαληθφ Τπνπξγείν Πνιέκνπ (War Department). ηηο 26 Ηνπιίνπ εθείλεο ηεο 

ρξνληάο, ζηνλ απφερν ησλ γεξκαληθψλ ππξνβφισλ πνπ ιχγηζαλ, ηειηθά, ηε 

γαιιηθή άκπλα, ε θπβέξλεζε Roosevelt απνθάζηζε λα αλαδηνξγαλψζεη ην Γεληθφ 

Δπηηειείν Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη λα πηνζεηήζεη έλα εληαηηθφ θαη απαηηεηηθφ 

πξνπαξαζθεπαζηηθφ πξφγξακκα παξφκνην κε απηφ ηνπ πεδηθνχ γηα φινπο ηνπο 

λενζχιιεθηνπο, αλεμάξηεηα απφ ην φπιν ή ηελ ππεξεζία ζηα νπνία ηειηθά ζα 

ππεξεηνχζαλ. ηφρνο ηεο βαζηθήο απηήο εθπαίδεπζεο ήηαλ ε εμνηθείσζε ησλ 

αλδξψλ κε ηηο ζπλζήθεο πξαγκαηηθνχ πνιέκνπ, ηε ρξήζε ησλ φπισλ θαη ηελ 

απφθηεζε ηεο απαξαίηεηεο θπζηθήο αληνρήο, ψζηε λα κπνξέζνπλ ζην άκεζν 

κέιινλ λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο πξνθιήζεηο πνπ ζα ζπλαληνχζαλ ζην επξσπατθφ 

ζέαηξν ησλ επηρεηξήζεσλ. 
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Σελ άκεζε επνπηεία ηνπ πξνγξάκκαηνο αλέιαβε ν ζηξαηεγφο Lesley 

James McNair, πνπ απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 1939 έσο ηνλ Iνχιην ηνπ 1940 ήηαλ 

δηνηθεηήο ηεο ρνιήο Δπηηειψλ (Command and General Staff College) ζην 

Kάλζαο. Σνλ Mάξηην ηνπ 1942, ηνπνζεηήζεθε ζηε ζέζε ηνπ αξρεγνχ Γπλάκεσλ 

Ξεξάο (Army Ground Forces - AGF), κεζθνπφ ηελ νξγάλσζε, αλάπηπμε θαη 

εθπαίδεπζε ηνπ Πεδηθνχ, ψζηε ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άιια φπια ππνζηεξίμεσο λα 

απνηειέζεη ηελ θαξδηά ηεο ακεξηθαληθήο πνιεκηθήο κεραλήο. Οη κέζνδνί πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ε ρξήζε πξαγκαηηθψλ ππξψλ θαηά ηελ εμάζθεζε, ε 

εμνκνίσζε ζπλζεθψλ ησλζεάηξσλ επηρεηξήζεσλ,ε επαλεμέηαζε θαη πινπνίεζε  

λέσλ κεζφδσλ ζρεδίαζεο θαη ειέγρνπ ησλ επηρεηξήζεσλ  θ.ά.  

Σν ζηνίρεκα πξνβιεπφηαλ δχζθνιν. Δθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηεο 1εο 

θαη 9εο Μεξαξρίεο Πεδηθνχ, ηεο 82εο Α/Μ θαη ηεο 2εο T/Θ Μεξαξρίεο, ν 

Ακεξηθαληθφο ηξαηφο πνπ ζα εηζέβαιε ζηελ Δπξψπε δελ είρε εκπιαθεί ζε κάρε. 

Οη άλδξεο πνπ ζα ζηειέρσλαλ ην εθζηξαηεπηηθφ ζψκα γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 

Δπξσπατθνχ Μεηψπνπ, είραλ θαηά κέζν φξν ειηθία 25 εηψλ, άξηζηε θπζηθή 

θαηάζηαζε, ηίηιν δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (θαηά 50%) θαη ηξηηνβάζκηαο (θαηά 

10%), αιιά θαζφινπ πνιεκηθή εκπεηξία. Απέλαληη ηνπο νη Ακεξηθαλνί ζαέβξηζθαλ 

ζθιεξνηξάρεινπο Γεξκαλνχο, πνπ ζα ζπκπιήξσλαλ 4 έηε ζπκκεηνρήο ζε κάρεο, 

εμνηθεησκέλνπο κε πιεζψξα δηαθνξεηηθψλ θιηκαηνινγηθψλ θαη εδαθνινγηθψλ 

ζπλζεθψλ. Οη παξάγνληεο απηνί δελ είλαη θαζνξηζηηθνί κφλν ηνπ είδνπο ησλ 

πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα επηιεγνχλ θαη ηνπ ηξφπνπ εθαξκνγήο ηνπο, αιιά  

φπσο είπακε θαη ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ πνπ ζα πξέπεη λα ηεξεζνχλ ζε κία 

εθζηξαηεία, ηεο νξγάλσζεο ηεο επηκειεηείαο θαη ηεο ακπληηθήο πξνπαξαζθεπήο.  

Σα πξνβιήκαηα πνπ ην Γεληθφ Δπηηειείν θαιείην λα επηιχζεη ελφςεη ηεο 

εηζβνιήο ζηελ Δπξψπε κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε πέληε θπξίσο θαηεγνξίεο:  

 Αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ έκςπρνπ δπλακηθνχ, θαηάξηηζε ησλ 

ππαμησκαηηθψλ θαη ησλ αμησκαηηθψλ θαη κεηεθπαίδεπζε ησλ αλψηαησλ δηνηθεηψλ 

 Παξαγσγή πνηνηηθνχ πνιεκηθνχ πιηθνχ θαη εμνπιηζκφο ησλ κνλάδσλ 

κε ζχγρξνλα θαη αμηφπηζηα φπια 

 Αλαδηνξγάλσζε ησλ Μεξαξρηψλ ζε απηνθηλνχκελα πγθξνηήκαηα-

ρεκαηηζκνχοΜάρεο, εληζρπκέλα κε Ππξνβνιηθφ Μάρεο θαη αληηαεξνπνξηθφ 

Ππξνβνιηθφ 
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 Γηαζθάιηζε άξηζηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (logistics) θαη Μνλάδσλ 

αλαπιεξψζεσλ ησλ απσιεηψλ 

  Δμχςσζε ηνπ πνιεκηθνχ θξνλήκαηνο θαη δεκηνπξγία ςπρνινγηθνχ 

θιίκαηνο αλσηεξφηεηαο, έλαληη ελφο «απάλζξσπνπ ερζξνχ, πνιηηηζηηθά θαη εζηθά 

θαηψηεξνπ ησλ δπηηθψλ θνηλσληψλ».  

Οη Ηάπσλεο, νπζηαζηηθά ζπλέδξακαλ ζηηο πνιχκελεο πξνζπάζεηεο ηνπ F. 

Rooseveltλα «πξνεηνηκάζεη» ηελ θνηλή γλψκε ηεο ρψξαο ηνπ γηα ηελείζνδν ζηνλ 

B΄ ΠΠ, αιιά θαη ηππηθά εθηφλσζαλ ηελ «ζπζζσξεπκέλε» ακεξηθαληθή δπλακηθή 

γηα ηελ κεηέπεηηα ηνπο παγθφζκηα επηθξάηεζε, αθνχ εδάθε ηα νπνία θαηάιαβαλ 

πνηέ ηνπο κειινληηθά δελ ζπκπηχρηεθαλ ζηξαηεγηθά απφ απηά. H αλάκεημε ησλ 

HΠA ζα άιιαδε ηνπο ζπζρεηηζκνχο θαη ηηο ηζνξξνπίεο δπλάκεσλ ζε βάξνο ησλ 

Γεξκαλψλ, φπσο ζα ιέγακε κε φξνπο γεσζηξαηεγηθήο, ζην θέληξν ηνπ 

θφζκνπ(Γηαλαθαηλαο n.d.). Χζηφζν, ν «πεξίπαηνο» πνπ νη Ακεξηθαλνί πεξίκελαλ 

λα θάλνπλ ζηα επξσπατθά εδάθε, έκειιε λα θνζηίζεη, φπσο ζα δνχκε θαη ζε 

πξψην ρξφλν, ηέζζεξηο θνξέο πεξηζζφηεξν απφ ηνλ πην ζπάηαιν 

πξνυπνινγηζκφ, αιιά ζα απνηεινχζε θαη ηελ αθνξκή γηα ηελ ζηξαηεγηθή 

επέθηαζε ησλ ζπλφξσλ επνπηείαο ηνπ ακεξηθαληθνχ αεηνχ.  

Με ηελ είζνδν ησλ ΖΠΑ ζην Β΄ΠΠ νη έλνπιεο δπλάκεηο αξηζκνχζαλ 

πεξηζζφηεξνπο απφ 5,4 εθαη. εηνηκνπφιεκνπο άλδξεο, απφ ηνπο νπνίνπο 2 εθαη. 

αλήθαλ ζην ηξαηφ Ξεξάο.ΟηΈλνπιεο Γπλάκεηο ησλ HΠA, ζηαδηαθά 

αλέπηπμαλκεραλνθίλεηεο θαη  αεξνκεηαθεξφκελν δπλαηφηεηεο, κε ην αλάινγν 

θπζηθά  ηίκεκα φπσο ζα δνχκε ζε επφκελν θεθάιαην, ζχκθσλα κε ην νπνίν 

ζηάζεθαλ ηθαλέο λα επηρεηξνχλ καθξηά απφ ηε γεσγξαθηθή ηνπο βάζε, ζε 

πξσηφγλσξα πνιεκηθά ζέαηξα αθξαίσλ θιηκαηνινγηθψλ θαη εδαθηθψλ ζπλζεθψλ, 

θαη λα κπνξνχλ λα εμαπνιχζνπλ έλα ηξνκαθηηθφ θάζκα ππξφο, επηδεηθλχνληαο 

κία ζπάληα ηθαλφηεηα κεηαθίλεζεο θαη ειηγκψλ(Γηαλαθαηλαο n.d.).  

Πίνακαρ 1. Η ανάπηςξη ηων αμεπικανικών δςνάμεων ζηην Δςπώπη: 

 

Ζκεξνκελία     πλνιηθή δχλακε      Γχλακε ηξαηνχ Ξεξάο     Πνζνζηφ 

     31/12/1941            1.657.157                867.462                            52,4% 

     31/12/1942            5.398.888               1.937.917                            35,9% 

     31/12/1943            7.582.434               2.551.007                            33,6% 

     31/03/1945            8.157.386               2.753.517                            33,8% 
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Πεγή: http://www.militaryhistory.gr/articles/view/196 

Σα παξαπάλσ, ζπλάδνπλ κε ηελ γξακκηθφηεηα ηνλ ζηφρσλ ηεο Τςειήο 

ζηξαηεγηθήο ησλ ΖΠΑ, αθνχ εθπιεξψλνπλ ηελ εθηφλσζε ησλ αξρηθά 

πεξηνξηζκέλσλ ζηφρσλ ηεο πξψηκεο Ακεξηθαληθήο Γεκνθξαηίαο. Οη ΖΠΑ αξρηθά 

ζπγθεληξψλνπλ δπλάκεηο θαη αληξψλνληαη ζηεξηδφκελεο ζε ζηαζεξά θαη 

εμαζθαιηζκέλα απφ καθξηλνχο αληαγσληζηέο ζεκεία, ελψ ζε δεχηεξν ρξφλν 

πξνζαλαηνιίδεηαη ελαληίσλ ηνπ ζθιεξνχ ππξήλα ησλ πάιαη πνηέ εγεκφλσλ ηνπ 

θφζκνπ, ηελ Δπξψπε. 

ε νηθνλνκηθφ επίπεδν, ηα κέρξη ηψξα πεπξαγκέλα έρνπλ σο ζηαζεξφ 

θαλφλα αλαθνξάο ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ Keynes. χκθσλα κε απηέο, ζε φηη αθνξά 

ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ηελ απαζρφιεζε ηνπ, ζε ζπλδπαζκφ βέβαηα θαη κε ηελ 

«θξαηηθή» επηρεηξεκαηηθφηεηα, ην θεθάιαην «αζθάιεηα», σο ην απνθιεηζηηθφ 

πξνλφκην ηνπ θξάηνπο, κε ηελ ξαγδαία θαη θαηαθφξπθε δήηεζε, ζπλέπεηα ηεο 

αχμεζεο, ζηηο δπλάκεηο ηνπ ηξαηνχ ησλ ΖΠΑ, είλαη ην απφιπην κνληέιν 

πξαγκάησζεο. ε επφκελν θεθάιαην, φπσο είπακε, ζα δνχκε ηελ θνζηνιφγεζε 

ηνπ εγρεηξήκαηνο, δειαδή ηηο θξαηηθέο δαπάλεο,θαζψο θαη ηηο επηπηψζεηο ζηελ 

ζχγρξνλε νηθνλνκηθή επέθηαζε ηνπο. 

Σα φζα πξναλαθέξζεθαλ ζε φηη αθνξά ηε ζρέζε νηθνλνκίαο θαη πνιέκνπ 

ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην ηζρχνπλ. Ζ ιχζε ζηηο νκάδεο ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ 

Ακεξηθαληθνχ Γεληθνχ Δπηηειείνπ πνπ πξναλαθέξζεθαλ πιεξψλεη ηνπο φξνπο 

επίιπζεο ηεο πξνγελέζηεξεο Όθεζεο, αθνχ ζχκθσλα κε ηνλ Keynes εμαζθαιίδεη, 

κε ηελ απαξαίηεηε θξαηηθή επέλδπζε, ζηαζεξή θαη απμεηηθή δήηεζε ζε κηα ζεηξά 

απφ ηνκείο φπσο ε ζηειέρσζε ηνπ ηξαηνχ, ε παξαγσγή ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ, ε 

δηαξθήο θαη ζηαζεξή ππνζηήξημε ηνπ κε εθφδηα θαη νη ινηπέο ππνζηεξηθηηθέο 

ελέξγεηεο. Σα παξαπάλσ ιχλνπλ ην πξφβιεκα ηεο εξγαζίαο γηα φζν θαηξφ 

απαηηεζεί γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηνρεχζεσλ ηεο πςειήο ζηξαηεγηθήο ησλ ΖΠΑ. 

Δπίζεο, κε ηελ θαηάιιειε δηαρείξηζε, ζε φηη αθνξά ηελ έθηαζε θαη ην ρξφλν 

πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ είλαη δπλαηφλ νη ζεηηθέο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο λα 

δηεπξπλζνχλ ζην κέιινλ. Σν ηειεπηαίν ζα απνδείμνπκε ζε επφκελν θεθάιαην.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ΄ 

4. ΟΙ ΗΠΑ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ Β΄ΠΠ 

4.1 Γενικϊ 

Καζψο ηα ηζηνξηθά θαη θαζαξά ζηξαηησηηθά ζέκαηα ηεο πεξηφδνπ δελ είλαη 

αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο, ζα επηθεληξσζνχκε ηδηαίηεξα ζηηο 

νηθνλνκηθέοεπηινγέο ησλΖΠΑ, θαζψο ν Β΄ ΠΠ, φπσο ζα απνδείμνπκε,δελ ηηο 

δηεπθφιπλε κφλν λα μεπεξάζνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θξίζε, αιιά απνηέιεζε θαη 

ηελ αθεηεξία ηεο παληνδπλακίαο ηνπο ζηνλ θφζκν. Γηα ζαξάληα πέληε κήλεο νη 

Ακεξηθαλνί αθηέξσζαλ φιεο ηηο δπλάκεηο ζηνλ αγψλα θαηά ηνπ λαδηζκνχ θαη ηηο 

ηαπσληθήο ηζρχνο ζηελ Άπσ Αλαηνιή θαη ηνλ Δηξεληθφ. (Βεξέκεο 2010) 

 

4.2 Οικονομικό Αναςκόπηςη 

Μέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄30 νη ζηξαηησηηθέο δαπάλεο 

αληηζηνηρνχζαλ ζην 1,5% ηνπ ακεξηθαληθνχ ΑΔΠ. Σελ πεξίνδν ηνπ Β΄ΠΠ ην 

πνζνζηφ απηφ γηγαληψλεηαη αθχζηθα ζην 42,5%17 γηα λα ζηαζεξνπνηεζεί γχξσ 

ζην 10% ζε φιε ηε δεθαεηία ηνπ ΄50 – επηά θνξέο πάλσ απφ ηελ πεξίνδν ηνπ 

Μεζνπνιέκνπ. Ο ηνκέαο ησλ εμνπιηζκψλ αλαδεηθλχεηαη ζε ηδαληθή ιχζε γηα ηελ 

απνξξφθεζε ηνπ πιενλάδνληνο θεθαιαίνπ, αλαζηέιινληαο ηηο γεληθεπκέλεο 

θξίζεηο ππεξζπζζψξεπζεο. Ζ πνιεκηθή βηνκεραλία δεκηνπξγεί έλα ζηαζεξφ ηνκέα 

πνπ δελ επεξεάδεηαη απφ ηα ζθακπαλεβάζκαηα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. Έρεη 

ζίγνπξν πειάηε ην θξάηνο ην νπνίν θαιχπηεη πιήξσο ην ξφιν ηεο πξνζθνξάο θαη 

δήηεζεο. Λεηηνπξγεί σο ηζρπξή βνπθέληξα σζψληαο ην ζχζηεκα ζηελ ηερλνινγηθή 

αλαλέσζε θαη ηξνθνδνηεί κε ηηο θαηλνηνκίεο ηνπ θαίξηνπο βηνκεραληθνχο 

θιάδνπο.(Παπαθσλζηαληίλνπ 2003)Σα παξαπάλσ πιεξνχλ ηηο ζεσξήζεηο ηνπ 

Keynes,γηα αλάπηπμε θαη θαηαπνιεκνχλ ηελ αλεξγία ζε βαζκφ πνπ νπνηαδήπνηε 

«εηξεληθή» ιχζε θαληάδεη θησρή. 

Πίνακαρ 2. Οι ομοζπονδιακέρ δαπάνερ και οι αμςνηικέρ δαπάνερ ωρ ποζοζηό ηος ΑΔΠ: 
 

 
Ολνκαζηηθφ ΑΔΠ 
(Nominal GDP) 

Οκνζπνλδηαθέο 
Γαπάλεο 

(Federal Spending) 

Ακπληηθέο Γαπάλεο 
(Defense Spending) 

                                            

17Γηα πεξηζζφηεξα ζην  https://weknowwhatsup.blogspot.gr/2012/08/the-great-depression-and-
war.html 
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Έηνο 
total 
$18 

% 
increase 

total 
$ 

% 
increase 

% of 
GDP 

total 
$ 

% 
increase 

% of 
GDP 

% of federal 
spending 

1940 101.4 
 

9.47 
 

9.34% 1.66 
 

1.64% 17.53% 

1941 120.67 19.00% 13.00 37.28% 10.77% 6.13 269.28% 5.08% 47.15% 

1942 139.06 15.24% 30.18 132.15% 21.70% 22.05 259.71% 15.86% 73.06% 

1943 136.44 -1.88% 63.57 110.64% 46.59% 43.98 99.46% 32.23% 69.18% 

1944 174.84 28.14% 72.62 14.24% 41.54% 62.95 43.13% 36.00% 86.68% 

1945 173.52 -0.75% 72.11 -0.70% 41.56% 64.53 2.51% 37.19% 89.49% 
 

Πεγή: https://eh.net/encyclopedia/the-american-economy-during-world-war-ii/ 

  

Οη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο επεξεάζηεθαλ, φπσο είπακε, ηδηαηηέξσο απφ ηελ 

παγθφζκην νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 1929, ηε ρεηξφηεξε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ είραλ 

γλσξίζεη σο ηφηε ζηελ ηζηνξία ηνπο. Με ηα κέηξα ηνπ Roosevelt(Newdeal) πνπ 

βαζηθψο ζπλίζηαλην ζε επέκβαζε ηνπ Κξάηνπο θαη ηε δεκηνπξγία κεγάισλ 

ηερληθψλ έξγσλ, ε θξίζε άξρηζε λα ππνρσξεί απφ ην 1933, φκσο ε ακεξηθαληθή 

νηθνλνκία δε κπφξεζε ζε θακηά πεξίπησζε λα θζάζεη ζηα επίπεδα ηνπ 1929. Σν 

1938, ελψ αθφκε δελ είραλ εμαιεηθζεί νη θαηαζηξνθέο ηνπ 1929, μέζπαζε ζηηο 

ΖΠΑ, κία θξίζε. Μέζα ζε ελλέα κήλεο ν φγθνο ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο 

έπεζε πάιη θαηά 33% πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ απηφ πνπ είρε ζεκεησζεί κέζα 

ζηνπο 18 πξψηνπο κήλεο ηεο θξίζεσο ηνπ 1929. Ζ ακεξηθαληθή νηθνλνκία 

θηλδχλεπε λα πάζεη λέα θαηάξξεπζε, ρεηξφηεξε απφ ηελ πξνεγνχκελε. 

 

Πίνακαρ 3. Γείκηερ ηηρ βιομησανικήρ παπαγωγήρ ηων Ηνωμένων Πολιηειών: 

Έηνο Γείθηεο Έηνο Γείθηεο 

1929 100 1934 66,4 

1930 80,7 1935 75,6 

1931 68,1 1936 88,1 

1932 53,8 1937 92,2 

1933 63,9 1938 72,3 

Πεγή: ηαηηζηηθή επεηεξίδα ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ, 1938-39 

Ζ λέα θξίζε19 δελ άξρηδε έπεηηα απφ κία πεξίνδν βηνκεραληθήο επεκεξίαο, 

φπσο ζην 1929, αιιά έπεηηα απφ κία πεξίνδν θξίζεσο πνπ αθνινπζήζεθε βέβαηα 

                                            

18Με  ηζνηηκία δνιαξίνπ ηνπ 1940 
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απφ κηθξή άλνδν πνπ δελ κπνξεί φκσο λα ραξαθηεξηζζεί σο επεκεξία. Απηφ 

ζήκαηλε φηη ε θξίζε ηνπ 1938 πξνκελχνληαλ πην επψδπλε θαη φηη ε αληηκεηψπηζή 

ηεο ζα ήηαλ αθφκε δπζθνιφηεξε απφ ηελ πξνεγνχκελε θξίζε (Ηζηνξία ηνπ 

Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ n.d.). Βέβαηα νη πηζαλέο αηηίεο απηήο ηεο χθεζεο 

ήηαλ αθελφο ε ζπξξίθλσζε ζηελ πξνζθνξά ρξήκαηνο πνπ πξνθιήζεθε απφ ηηο 

πνιηηηθέο ηνπ Οκνζπνλδηαθνχ Σακείνπ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη 

αθεηέξνπ ε ζπληεξεηηθή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή. (Waiwood 2013) 

ην ζεκείν απηφ βξήθε ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ε έθξεμε ηνπ Β΄ ΠΠ. Απφ 

ην 1939 άξρηζε γηα ηελ ακεξηθαληθή νηθνλνκία κία λέα πεξίνδνο αλφδνπ πνπ 

δηήξθεζε πέληε ρξφληα20. Σνλ Ηνχιην ηνπ 1941 ε παξαγσγή ππεξέβαηλε θαηά 50% 

ην επίπεδν ηνπ 1937. Απηή ε ξαγδαία άλνδνο νθεηιφηαλαπνθιεηζηηθά ζηνλ 

πφιεκν. Οη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ήηαλ καθξηά απφ ηα πεδία ησλ καρψλ θαη ηηο 

πνιεκηθέο θαηαζηξνθέο. Καηά ηελ πεξίνδν 1939 – 1941 ε ελεξγφο πξνεηνηκαζία 

ησλ ΖΠΑ γηα ηνλ πφιεκν θαη ε ζπλερψο απμαλφκελε βνήζεηά ηνπο πξνο ηε 

Μεγάιε Βξεηαλία αληηζηνηρεί κε ηελ πεξίνδν νηθνλνκηθήο αλφδνπ θαη ε είζνδνο 

ησλ ΖΠΑ ζηνλ πφιεκν (Γεθέκβξηνο 1941) ζεκεηψλεη ηελ απαξρή κηαο πεξηφδνπ 

«επεκεξίαο». 

«Μεηά κία πεξίνδν δέθα εηψλ – γξάθεη ε «Οηθνλνκηθή Δπηζεψξεζεο» ηεο 

Κ.Σ.Δ. (1939 – 1941) – απφ ην 1929 έσο ην 1941, θαηά ηελ νπνία ε παξαγσγή, 

εθηφο απφ ην έηνο 1937, έκεηλε ζε επίπεδα θαηψηεξα απφ ην 1929, ην πξφγξακκα 

ησλ ακεξηθαληθψλ εμνπιηζκψλ ζπλδπαδφκελν κε ηελ απμαλφκελε βνήζεηα πξνο ηε 

Μ.Βξεηαλία θαη ηα άιια έζλε πνπ αληηζηέθνληαλ ζηελ επίζεζε, πξνθάιεζε κηα 

βηνκεραληθή αλάπηπμε γξήγνξε θαη γεληθή». 

Πίνακαρ 4. Βιομησανική παπαγωγή και κςβεπνηηικέρ δαπάνερ για ηον πόλεμο: 

Έηνο Γείθηεο 
Βηνκεραληθήο Παξαγσγήο 

Οκνζπνλδηαθέο δαπάλεο 
(ζε δηζ. Γνιάξηα)21 

                                                                                                                                    

19 Γηα πεξηζζφηεξα ζην https://www.federalreservehistory.org/essays/recession_of_1937_38 

20Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην https://fred.stlouisfed.org/series/FYONGDA188S 

21 Πξνθεηκέλνπ γηα ηηο νκνζπνλδηαθέο δαπάλεο πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη αθνξνχλ νηθνλνκηθά έηε 
απφ 31 Ηνπλίνπ έσο 1

ε
 Ηνπιίνπ. Δπνκέλσο νη δαπάλεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξνεγνχληαη θαηά έμη 

κήλεο ηνπ δείθηε ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο. Π.ρ. ην νηθνλνκηθφ έηνο 1941 πεξηιακβάλεη ηνπο έμη 
ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ 1940 θαη κφλν ηνπο έμη πξψηνπο κήλεο ηνπ 1941. Ζ παξαγσγή ηνπ 1941 
επεξεάζηεθε επνκέλσο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 1941 θαη απφ ηνλ αθφκα κεγαιχηεξν 
πξνυπνινγηζκφ ηνπ 1942. 
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 χλνιν Πφιεκνο 

1929 110 3,84 0,79 

1936 100 - - 

1937 100 - - 

1938 89 7,3 1,24 

1939 109 8,7 1,36 

1940 125 9,1 1,79 

1941 162 12,7 6,3 

1942 199 32,5 22,9 

1943 239 78,1 63,5 

1944 235 93,7 76 

1945 203 100,4 80,5 

Πεγή: Ηζηνξία ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ n.d. 

Δίλαη θαλεξφ ινηπφλ φηη κφλν ράξε ζηνλ παγθφζκην πφιεκν θαηάθεξαλ νη 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο λα βγνπλ απφ ηηο θξίζεηο ηνπ 1929 θαη 1938 θαη λα 

αλαπηχμνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ νηθνλνκία ηνπο. Πξάγκαηη, κφλν θαηά ην έηνο 

1940 – 41, έπεηηα απφ 12 ρξφληα θξίζεσο, ε βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα, ηα θέξδε 

ησλ επηρεηξήζεσλ(Pauwels 2004), ην εζληθφ εηζφδεκα θαη νη εμαγσγέο θαηάθεξαλ 

λα ππεξβνχλ ηνπο αξηζκνχο ηνπ 1929. Μφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ 

θαηάθεξε λα απνξξνθεζνχλ ζρεδφλ ηειείσο νη άλεξγνη22. (Ηζηνξία ηνπ Γεπηέξνπ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ n.d.) 

 

Πίνακαρ 5. Δθνικό Διζόδημα – Κέπδη Δπισειπήζεων – Δξαγωγέρ – Άνεπγοι: 
 

Έηνο 

Δζληθφ 

εηζφδεκα 

(ζε δηο δνιάξηα) 

Κέξδε επηρεηξήζεσλ 

(κεη΄ αθαίξεζε 

θφξσλ) 

Δμαγσγέο23 
Άλεξγνη24 

(ζε ρηιηάδεο) 

                                            

22https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-history-of-the-second-world-war/war-of-the-
cities/594BD11A44320FA19712902675459E4F 

23https://unstats.un.org/unsd/trade/imts/Historical%20data%201900-1960.pdf 

24ηνηρεία απφ https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Depression_in_the_United_Statesθαη 
https://eh.net/encyclopedia/the-american-economy-during-world-war-ii/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Depression_in_the_United_States
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1929 87.355 8420 5157 1550 

1930 75.003 2355 3781 4340 

1931 58.873 1283 2377 8020 

1932 41.690 3424 1576 12060 

1933 39.584 361 1647 12830 

1934 48.613 977 2100 11340 

1935 56.789 2259 2243 10610 

1936 64.719 4273 2418 9030 

1937 73.627 4685 3298 7700 

1938 67.375 2289 3056 10390 

1939 72.532 5005 3177 9480 

1940 81.347 6447 4021 8120 

1941 103.834 9386 5147 5560 

1942 137.119 9433 8080 2660 

1943 169.686 10646 12964 1070 

1944 184.838 10808 14258 670 

1945 182.691 8502 1053925 1040 

Πεγή: Ηζηνξία ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ n.d. 

Ο Β΄ΠΠ δηεμήρζε ππφ ζπλζήθεο επλντθφηαηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

ακεξηθαληθήο νηθνλνκίαο θαη ηδηαηηέξσο ησλ κεγάισλ βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ. 

ιεο νη άιιεο κεγάιεο νηθνλνκηθέο δπλάκεηο (Δ...Γ., Γεξκαλία, Μ.Βξεηαλία, 

Γαιιία, Ηαπσλία, Ηηαιία) παξαζχξζεθαλ κέζα ζην ράνο ηνπ πνιέκνπ. Ο πξνθαλήο 

ιφγνο, ηδηαίηεξα γηα ηηο επξσπαηθέο δπλάκεηο είλαη ε ζέζε ηνπο.  Οη Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο απελαληίαο, θαηάθεξαλ λα θξαηεζνχλ έμσ απφ ηνλ πφιεκν σο ηνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 1941 (Pauwels 2004). ιεο νη άιιεο κεγάιεο νηθνλνκηθέο δπλάκεηο 

θαη ηδηαηηέξσο ε Δ...Γ. (ε νπνία ππέζηε ην κεγαιχηεξν βάξνο ηνπ πνιέκνπ πνπ 

ηεο αλέθνςε ηελ νξκεηηθή νηθνλνκηθή άλνδν) έπαζαλ ηεξάζηηεο θαηαζηξνθέο θαη 

νηθνλνκηθέο αηκνξξαγίεο. Αληηζέησο νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο κε ηα εξγνζηάζηα ηνπο 

άζηθηα απφ ηα ηηο πνιεκηθέο θαηαζηξνθέο, θαηάθεξαλ, ράξε ζηηο ηεξάζηηεο 

                                            

25 πκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθνδίσλ πνπ ζηάιζεθαλ ζηνλ ζηξαηφ ζηηο θαηερφκελεο ρψξεο. 
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παξαγγειίεο ζηξαηησηηθψλ εθνδίσλ λα αλαπηχμνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο κε  ξπζκφ 

πξσηνθαλή ζηελ ηζηνξία ηνπο (Ηζηνξία ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ n.d.). 

χκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία, ηα επξσπατθά θξάηε ππέζηεζαλ 

πνιεκηθέο θαηαζηξνθέο ζπκπνζνχκελεο ζε 260 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Καηά 

ηελ ίδηα πεξίνδν ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο επελδχζεθαλ 42 δηζεθαηνκκχξηα 

δνιάξηα ζε βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο. 

Πξάγκαηη ν πφιεκνο πξνθάιεζε ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο κηα ξαγδαία 

αλάπηπμε ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο, αζπγθξίησο κεγαιχηεξε απφ ηελ 

βηνκεραληθή ηνπο αλάπηπμε θαηά ηηο εηξεληθέο πεξηφδνπο ηεο ηζηνξίαο ηνπο26. Απφ 

ην 1939 σο ην 1943, ν φγθνο ηεο παξαγσγήο απμήζεθε θαηά 120% δειαδή ην 

εηήζην πνζνζηφ απμήζεσο μεπέξαζε θαηά κέζν φξν ην 15%. Καηά ην 70 

πξνεγνχκελα έηε (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Α΄ΠΠ) ε εηήζηα αχμεζε 

αληηπξνζψπεπε κφιηο έλα 4%. Καηά ηνλ Α΄ΠΠ ε αχμεζε ήηαλ κφλν 7%. (ηνηρεία 

ηνπ Ακεξηθαληθνχ Γξαθείνπ Πνιεκηθήο Παξαγσγήο). (Ηζηνξία ηνπ Γεπηέξνπ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ n.d.) 

Ζ ηεξάζηηα απηή άλνδνο ηεο παξαγσγήο εμεγείηαη θπξίσο απφ ην γεγνλφο 

φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ κέζσλ παξαγσγήο έκελε αρξεζηκνπνίεην πξηλ απφ 

ηνλ πφιεκν ιφγσ ηεο θξίζεσο ηνπ 1939, ην 1/6 ησλ Ακεξηθαλψλ εξγαηψλ27 ήηαλ 

ρσξίο εξγαζία, ελψ έλαο κεγάινο αξηζκφο απφ εξγάηεο, ζπκθψλα κε ζηνηρεία ηνπ 

ακεξηθαληθνχ ππνπξγείνπ Δξγαζίαο, απαζρνινχληαλ κφλν 37,7 ψξεο ηελ 

εβδνκάδα. Δμεγείηαη επίζεο, ελ κέξεη απφ ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθήο ηζρχνο28 

(κε ηνπνζέηεζε λέσλ κεραλεκάησλ) θαη ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ 

εξγαηψλ. Μέζα ζηα επηά έηε πνιέκνπ (1939 – 1945) μνδεχζεθαλ 42,35 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα κηα κεραλέο θαη εξγνζηαζηαθά θηίξηα έλαληη 39,18 

δηζεθαηνκκπξίσλ θαηά ηα ελλέα πξνεγνχκελα έηε.(Ηζηνξία ηνπ Γεπηέξνπ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ n.d.) 

Σν Γξαθείν Πνιεκηθήο παξαγσγήο (Office of War Mobilization) ππνιφγηδε 

φηη ε παξαγσγηθή ηζρχο ηεο ακεξηθαληθήο βηνκεραλίαο είρε απμεζεί ζην ζχλνιν ηεο 

                                            

26 Γηα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ζην https://www.bea.gov/scb/pdf/2011/08%20August/0811_gdp_nipas.pdf 

27https://www.shmoop.com/great-depression/statistics.html 

28Πεξηζζφηεξα ζην  https://en.wikipedia.org/wiki/Military_production_during_World_War_II 
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ηνπιάρηζηνλ θαηά 40% απφ ην 1939. κσο ε αχμεζε απηή θαηαλέκεηαη άληζα 

αλάκεζα ζηνπο δηαθφξνπο θιάδνπο ηεο ακεξηθαληθήο βηνκεραλίεο. Δλψ ε 

δπλακηθφηεηα παξαγσγήο ράιπβνο απμήζεθε ιηγφηεξν απφ 20% (1940 :81 

εθαηνκκχξηα, 1945 :  95 εθαη. 505 ρηιηάδεο ηφλνη) ζηα κε  ζηδεξνχρα κέηαιια ε 

αχμεζε μεπέξαζε ην 200%.  

Ζ κεγάιε αχμεζε ηεο παξαγσγήο ηεο βηνκεραλίαο ράιπβα νθείιεηαη ινηπφλ 

θπξίσο ζηελ ρξεζηκνπνίεζε εγθαηαζηάζεσλ πνπ ππήξραλ θηφιαο πξηλ απφ ηνλ 

πφιεκν. Πξαγκαηηθή ην 1940 παξήρζεζαλ 79.318.314 ηφλνη ράιπβα, ελψ ήδε απφ 

ην 1940 ε δπλακηθφηεηα παξαγσγήο ράιπβα απμήζεθε απφ ην 1939 σο ην 1944 

θαηά 50%. 

Απελαληίαο ε δπλακηθφηεηα ζηελ παξαγσγή νξηζκέλσλ κε ζηδεξνχρσλ 

κεηάιισλ πνιιαπιαζηάζζεθε. Έηζη απφ ην 1939 σο ην 1944 ε παξαγσγή 

αινπκηλίνπ απμήζεθε θαηά 600% θαη ε παξαγσγή καγλεζίνπ νπζηαζηηθά 

αλχπαξθηε πξηλ απφ ηνλ πφιεκν (1937 : 2000 ηφλνη) ππεξεθαηνληαπιαζηάζηεθε  

(1944 : 241:000 ηφλνη). 

ιεο νη κεραλνπξγηθέο βηνκεραλίεο πνπ εξγάζζεθαλ γηα ηνλ πφιεκν 

γλψξηζαλ κηα πξσηνθαλή αλάπηπμε. Έλαο απφ ηνπο ζπνπδαηφηεξνπο παξάγνληεο 

ήηαλ ε κεγάιε αχμεζε ηνπ ξπζκνχ παξαγσγήο κεραλψλ – εξγαιείσλ (3.273 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα)  πνπ έθζαζε πεξίπνπ ηελ ζπλνιηθή παξαγσγή ησλ 

πξνεγνχκελσλ ζαξάληα εηψλ (3.3364 εθαηνκκχξηα απφ ην  1911 έσο ην 1940). 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν αλαπηχρζεθαλ νη εγθαηαζηάζεηο ησλ κεραλνπξγηθψλ 

βηνκεραληψλ : 70% ησλ κεραλψλ – εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ην 1940 

είραλ ειηθία άλσ ησλ 10 εηψλ. ην ηέινο ηνπ 1943, 73% είραλ ειηθία θάησ ησλ 3 

εηψλ θαη ν αξηζκφο ηνπο είρε πεξάζεη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1940 απφ 908.000  ην 

1.700.000 πεξίπνπ θαηά ην ηέινο ηνπ 1945. πσο ήηαλ θπζηθφ, ε 

παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο απμήζεθε κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαηά 25%. (Ηζηνξία 

ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ n.d.) 

Ζ βηνκεραλία απηνθηλήησλ επίζεο αχμεζε ηελ παξαγσγή ηεο θαηά 2 ½ 

θνξέο ζε ζρέζε κε ην 1939. Παξέδσζε ζηνλ ζηξαηφ απφ ην 1942 έσο ην 1944 

1.796.00 θνξηεγά απηνθίλεηα θαη 203.085 άξκαηα κάρεο θαη άιια ζηξαηησηηθά 

νρήκαηα. Σα ακεξηθαληθά εξγνζηάζηα έθζαζαλ λα παξάγνπλ 2 άξκαηα κάρεο ηελ 

ψξα. Σα εξγνζηάζηα αεξνπιάλσλ παξήγαγαλ κέζα ζε 4 ρξφληα 240.000 
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αεξνπιάλα, απφ ηα νπνία 95.000 παξήρζεζαλ κφλν ζην 1944(Ηζηνξία ηνπ 

Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ n.d.). 

Σηο ίδηεο δηαπηζηψζεηο κπνξνχκε λα θάλνπκε ζε ζρέζε κε ηελ ακεξηθαληθή 

γεσξγία. Απφ ην 1942 σο ην 1944 ν κέζνο φξνο ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο 

πέξαζε θαηά 27% ηελ παξαγσγή ησλ εηψλ 1935 – 1939. Καηά ην ίδην δηάζηεκα ε 

παξαγσγηθφηεηα ησλ εξγαηψλ γεο απμήζεθε θαηά 28%. Σν 1944 ε γεσξγηθή 

παξαγσγή απαίηεζε 3 δηζεθαηνκκχξηα σξψλ εξγαζίαο ιηγφηεξεο απφ φηη ζα 

ρξεηάδνληαλ ην 1939, πξάγκα πνπ αληηπξνζσπεχεη νηθνλνκία 1.500.000 εξγαηψλ 

ησλ ρξφλν. Απηή ε γνξγή αλάπηπμε ηεο παξαγσγήο δελ νθείιεηαη ζε λέεο 

αλαθαιχςεηο θαη εθεπξέζεηο, αιιά ζηελ ρξεζηκνπνίεζε ζε επξεία θιίκαθα 

πξνφδσλ πνπ είραλ θηφιαο επηηεπρζεί απφ ηελ γεσπνλία θαηά ην δηάζηεκα ησλ 10 

πξνεγνχκελσλ εηψλ νη δελ νπνίεο δελ είραλ αμηνπνηεζεί. πσο γξάθεη ζε κηα 

έθζεζε ηνπ ην ακεξηθαληθφ ππνπξγείν Γεσξγίαο «… Οη δηαξθψο απμαλφκελεο 

δπλαηφηεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγή πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί πξν 

δεθαεηίαο θαη πνπ θαλνληθά ζα ζπλέξξεαλ βαζκηαία κέζα ζην ξεχκα ηεο 

παξαγσγήο, εκπνδίζηεθαλ απφ ην «θξάγκα» ηεο μεξαζίαο θαη ηεο θξίζεσο ησλ 

εηψλ 1930 θαη επνκέλσλ. Σν ζπάζηκν απηψλ ησλ «θξαγκάησλ» ππήξμε αηηία ηνπ 

μερεηιίζκαηνο ηεο παξαγσγήο θαηά ηα έηε ηνπ πνιέκνπ». (Ηζηνξία ηνπ Γεπηέξνπ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ n.d.) 

ζηε ν πφιεκνο επέηξεςε, γηα πξψηε θνξά, χζηεξα απφ ην 1929, ζηελ 

ακεξηθαληθή παξαγσγή λα αλαπηπρζεί θαηά ηξφπν απφιπην. 

Οη αλάγθεο ηνπ πνιέκνπ επέβαιαλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηε δεκηνπξγία 

λέσλ βηνκεραληψλ. Καλέλα παξάδεηγκα ζε απηφ ην πεδίν δελ είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφηεξν απφ ηε δεκηνπξγία βηνκεραλίαο ζπλζεηηθνχ θανπηζνχθ. Οη 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο  θαηαλάισζαλ ην 1939, 500 ρηιηάδεο ηφλνπο θανπηζνχθ πνπ 

ηνπο εηζήγαλ φινπο απφ ηελ Ηλδνλεζία θαη ηε Μαιαηζία. κσο ιίγνπο κήλεο κεηά 

απφ ηαπσληθή επίζεζε ζην Pearl Harbor, νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο  ζηεξήζεθαλ ιφγσ 

ηεο ηαπσληθήο θαηνρήο, απφ απηέο ηηο αγνξέο θαη κάιηζηα ζε κία επνρή πνπ ε 

πνιεκηθή βηνκεραλία είρε κεγάιε αλάγθε απφ θανπηζνχθ, φρη κφλν γηα ηελ 

θαηαζθεπή ειαζηηθψλ απηνθηλήησλ, αιιά αθφκε θαη γηα ηνπο θηλεηήξεο ησλ 

αεξνπιάλσλ. 

Σα ζηνθ πνπ δηέζεηαλ ηνλ επηέκβξην ηνπ 1941 κφιηο έθζαλαλ ηνπο 450 

ρηιηάδεο ηφλνπο. Ζ δέζκεπζε ησλ απνζεκάησλ θπζηθνχ θανπηζνχθ θαη ε 
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ρξεζηκνπνίεζε παιαηνχ θανπηζνχθ δελ κπνξνχζαλ κα θαλέλα ηξφπν λα 

θαιχςνπλ ηηο ηεξάζηηεο αλάγθεο. Πξφβαιε ινηπφλ επηηαθηηθή ε αλάγθε ηεο 

δεκηνπξγίαο ηερλεηνχ θανπηζνχθ. κσο, φπσο είδακε νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο δελ 

δηέζεηαλ ηέηνηα βηνκεραλία παξ’φιεο ηηο ηερληθέο πξνφδνπο πνπ είραλ επηηεπρζεί 

ζ’απηφλ ηνλ ηνκέα, δηφηη ηα ακεξηθαληθά κνλνπψιηα ρεκηθψλ πξντφλησλ είραλ 

ηδξχζεη θαξηέι καδί κε ηελ γεξκαληθή εηαηξία IG Farben29 θαη είραλ αλαιάβεη ηελ 

ππνρξέσζε λα κε θαηαζθεπάδνπλ ζπλζεηηθφ θανπηζνχθ . Ζ ηζηνξία ηεο 

ζπκθσλίαο γηα ην ζπλζεηηθφ θανπηζνχθ απνηειεί κηα απφ ηηο ζιηβεξφηεξεο 

πεξηπηψζεηο βνεζείαο ησλ ακεξηθαληθψλ κνλνπσιίσλ ζηελ επηζεηηθή δχλακε ηνπ 

Hitler : Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1938, φηαλ ν Hitler είρε ήδε δηαηππψζεη επηζήκσο ηηο 

αμηψζεηο ηνπ επί ηεο Απζηξίαο θαη ηεο Σζερνζινβαθίαο, ε ακεξηθαληθή εηαηξία 

Standard Oil Co. Inc. (NJ) αλαθνίλσζε ζηε γεξκαληθή IG Farben πιήξεηο ηερληθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ παξαγσγή ζπλζεηηθνχ θανπηζνχθ. Σελ επαχξην ηεο 

ζπκθσλίαο ηνπ Μνλάρνπ ε Standard Oil θαη ε IG Farben είραλ ηειεηψζεη ηηο  

δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ ζχκπεμε ηνπ ρεκηθνχ θαξηέι θαη ηνλ επηέκβξην ηνπ 

1939 ππεγξάθε ζπκθσλία πνπ ρνξεγνχζε ηελ επξπζηηερλία ηεο θαηαζθεπήο ηνπ 

ζπλζεηηθνχ θαηνπηζνχθ ζηε IG Farben. Πξνζπάζεηεο άιιεο ακεξηθάληθεο εηαηξίαο, 

ηεο Greenwich Co, λα δεκηνπξγήζεη απηή κηα βηνκεραλία ζπλζεηηθνχ θανπηζνχθ 

πξηλ απφ ηελ ηαπσληθή επίζεζε ηνπ 1941 καηαηψζεθαλ απφ ελέξγεηεο ηεο 

Standard Oilπνπ ζηεξηδφηαλ ζην επηρείξεκα φηη ε Greenwich Co ζα 

ρξεζηκνπνηνχζε παξάλνκα ην δίπισκα επξεζηηερλίαο πνπ αλήθε ζηελ IG Farben. 

Μφλν κεηά ην PearlHarbor θαηαζηξψζεθαλ ηα ζρέδηα γηα ηελ ίδξπζε βηνκεραλίαο 

ζπλζεηηθνχ θανπηζνχθ ζε επξχηαηε θιίκαθα. Σν  1944 παξήρζεζαλ 763.00 ηφλνη 

πνπ αξθνχζαλ λα θαιχςνπλ ην 85% ησλ ακεξηθαληθψλ αλαγθψλ. 

Ζ αχμεζε ηεο ακεξηθαληθήο παξαγσγήο θαηά ηνλ πφιεκν ζπλδπαδφκελε 

κε ηηο ηεξάζηηεο θαηαζηξνθέο πνπ έπαζαλ ηα επξσπατθά θξάηε αχμεζε ζε κεγάιν 

βαζκφ ηε δχλακε ησλ ΖΠΑ ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο θεθαιαηνθξαηηθέο ρψξεο ζε φια  

ηα πεδία : βηνκεραληθφ, εκπνξηθφ,νηθνλνκηθφ θαη ζηξαηησηηθφ, ζε ζεκεία ψζηε λα 

αιιάμεη ν ζπζρεηηζκφο ησλ δπλάκεσλ. Έηζη νη ΖΠΑ πήξαλ ηε ζέζε  ηεο πξψηεο 

                                            

29πληνκνγξαθία ηνπ γεξκαληθνχ Interessen - Gemeinschaft Farbenindustrie Aktiengesellschaft 
(Κνηλνπξαμία Βηνκεραληψλ Βαθηθψλ Τιψλ). Γεξκαληθή Κνηλνπξαμία πνπ ζπζηάζεθε ην 1925 θαη 
δηαιχζεθε κε ην ηέινο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπιφγσ θπξίσο ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο κε ην 
λαδηζηηθφ θαζεζηψο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην https://el.wikipedia.org/wiki/IG_Farben. 

https://el.wikipedia.org/wiki/1925
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%84_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
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λαπηηθήο δχλακεο ηνπ θφζκνπ πνπ κέρξη ηφηε θαηείρε ε Μ. Βξεηαλία. Ο πφιεκνο 

επέηξεςε ηεο ΖΠΑ λα απμήζνπλ ηνλ εκπνξηθφ ηνπο ζηφιν (Tassava n.d.)απφ 

12.100.000 ηφλνπο  ην 1939 ζε 56.800.000 ηφλνπο ην 1945. Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν 

ν ζηφινο ηεο Βξεηαληθήο Απηνθξαηνξίαο (πιελ ηνπ Καλαδά) έπεθηε απφ 

23.300.000 ηνλ. ζηνπο 16.000.000 ηνλ.  

Πίνακαρ 6.: Οι εμποπικοί ζηόλοι ηων διαθόπων μεγάλων δςνάμεων και ηα ποζοζηά 
πος καηείσαν επί ηος παγκόζμιος εκηοπίζμαηορ 30 Ιοςν 1946: 
 

 1939 1946 

Ζλ. Πνιηηείεο 14% 24% 

Βξεηαλ. Απηνθξαηνξία 30% 24% 

Ννξβεγία 9% 4% 

Οιιαλδία 4% 2% 

Γαιιία 4% 2% 

Ηαπσλία 9% 1% 

Γεξκαλία 6% 1% 

 
 
 
Πίνακαρ 7.: Η ςπεποσή ηων ΗΠΑ ζηα πεηπελαιοθόπα: 
 

 Δθηφπηζκα ζε 
ηφλνπο 

(επ 1939) 

Πνζνζηφ επί 
ηνπ ζπλφινπ 

Δθηφπηζκα ζε 
ηφλνπο 

(Ηαλ 1946) 

Πνζνζηφ επί 
ηνπ ζπλφινπ 

Ζλ. Πνιηηείεο 4.000.000 23,5 14.000.000 63,1 

Βξεηαλ. 

Απηνθξαηνξία 
5.000.000 29,5 3.850.000 17,3 

Ννξβεγία 3.190.000 19 1.810.000 8,2 

Άιιεο ρψξεο 4.760.000 28 1.000.000 11,4 

Παγθφζκην 

χλνιν 
16.950.000 100 22.190.000 100 

 Πεγή: Ηζηνξία ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ n.d. 

Μεγάιε πξφνδν ζεκείσζαλ επίζεο νη ΖΠΑ ζην θεθάιαην ηνπ εμσηεξηθνχ 

εκπνξίνπ. Έηζη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ νη εμαγσγέο πεληαπιαζηάζζεθαλ ζε 

ζρέζε κε ηηο πξνπνιεκηθέο. Ήδε απφ ηελ αξρή ηνπ πνιέκνπ νη Ακεξηθαλνί 

εμαγσγείο εθηφπηζαλ ηνπο Άγγινπο θαη Γεξκαλνχο αληαγσληζηέο ηνπο απφ ηελ 

Λαηηληθή Ακεξηθή αιιά θαη ζε άιια κέξε ηνπ θφζκνπ. 
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Ήδε απφ ηνλ Α΄ΠΠ νη ΖΠΑ είραλ γίλεη ε κεγαιχηεξε πηζηψηξηα ρψξα ηνπ 

θφζκνπ. Ο Β΄ΠΠ ηηο θαηέζηεζεηελ κφλε πηζηψηξηα ρψξα. ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 1945 

νη ΖΠΑ βάζε ηνπ λφκνπ πεξί δαλεηζκνχ θαη εθκηζζψζεσο είραλ ρνξεγήζεη 

πηζηψζεηο ζηνπο ζπκκάρνπο ηνπο ζπλνιηθνχ χςνπο 41.75 εθαηνκκπξίσλ 

δνιαξίσλ, απφ ηα νπνία 11.141 είραλ θαηεπζπλζεί πξνο ηελ Δ...Γ. Σαπηφρξνλα 

ε Μ. Βξεηαλία είρε ράζεη θαη ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ 4.198 εθαηνκκχξηα ιίξεο 

μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ζην εμσηεξηθφ θαη επί 

πιένλ ρξσζηνχζε 24 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ζηηο ΖΠΑ βάζε ηνπ λφκνπ πεξί 

δαλεηζκνχ θαη εθκηζζψζεσο. Ζ Μ.Βξεηαλία είρε πάςεη ινηπφλ λα είλαη πηζηψηξηα 

ρψξα. Σν ίδην αθξηβψο είρε πάζεη θαη ε Γαιιία, ηεο νπνίαο ην ελεξγεηηθφ ζην 

εμσηεξηθφ πεξηθφπεθε  ζην κηζφ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ, ελψ  ηα ρξέε ηεο 

εμαπιαζηάζζεθαλ ζρεδφλ ρσξίο λα ππνινγίδνληαη ηα ρξέε πξνο ηηο ΖΠΑ βάζε ηνπ 

λφκνπ πεξί δαλεηζκνχ θαη εθκηζζψζεσο. 

’ απηέο ηηο ηεξάζηηεο κεηαβνιέο πξνο φθεινο ηεο νηθνλνκίαο ησλ ΖΠΑ θαη 

νθεηιφκελεο ζηνλ πφιεκν, πξέπεη λα πξνζζέζνπκε θαη ηελ απφζπαζε ηεο 

ππεξνρήο ζην πεδίν ηεο ζηξαηησηηθήο, λαπηηθήο αεξνπνξηθήο ηζρχνο απέλαληη ζε 

φια ηα άιια θεθαιαηνθξαηηθά θξάηε, ζηελ νπνία πξέπεη λα πξνζζέζνπκε αθφκα 

θαη ηελ κνλνπσιηαθή θαηνρή ηνπ κπζηηθνχ ηεο θαηαζθεπήο ηεο αηνκηθήο βφκβαο. 

Πξηλ απφ ην Α΄ΠΠ ππήξραλ 8 κεγάιεο δπλάκεηο: Αγγιία, Γαιιία, Ηηαιία, Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο, Ηαπσλία, Γεξκαλία, Απζηξία θαη Ρσζία. Μεηά ηνλ Α΄ΠΠ είραλ 

θαηαζηξαθεί. ηηο παξακνλέο ηνπ Β΄ΠΠ ππήξραλ – πιελ ηεο ΔΓ -6 κεγάιεο 

δπλάκεηο : Γεξκαλία, Ηαπσλία, Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, Μ. Βξεηαλία, Γαιιία θαη Ηηαιία  

απφ ηηο νπνίεο φκσο νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο δελ θαηείραλ ζεκαληηθή ζηξαηησηηθή 

δχλακε. Μεηά ηνλ πφιεκν απφ ηηο έμη απηέο κεγάιεο δπλάκεηο – πιελ ηεο ΔΓ – 

έκεηλαλ 2, νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη θαηά δεχηεξν ιφγν ε Μ. Βξεηαλία. (Ηζηνξία 

ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ n.d.) 

Απηφ πνπ είρε εμαηξεηηθά βαξχλνπζα ζεκαζία ζηελ εμέιημε ηεο 

ακεξηθαληθήο νηθνλνκίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ ήηαλ ε ζηεξέσζε ηεο 

θπξηαξρίαο επί ηεο ακεξηθαληθήο νηθνλνκίαο. Οη κεγάιεο επηρεηξήζεηο ησλ ΖΠΑ 

πήξαλ ζηα ρέξηα ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ ηε δηεχζπλζε ησλ θξαηηθψλ 

ππεξεζηψλ ζηηο νπνίεο είρε αλαηεζεί ε πξνεηνηκαζία ησλ ζρεδίσλ γηα ηνπο 

εμνπιηζκνχο. Σν γξαθείν πνιεκηθήο παξαγσγήο είρε επηθεθαιή ηνλ Charles 
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Edward Wilson30, δληή ηεο εηαηξίαο General Motors θαη ηνλ κεγάιν επηρεηξεκαηία 

Donald Marr Nelson31. Ο ηξαπεδίηεο Schneider δηεχζπλε ηηο ππεξεζίεο 

βηνκεραληθνχ εμνπιηζκνχ ηεο εζληθήο ακχλεο θαη ν Strauss, έλαο απφ ηνπο 

θπξηφηεξνπο κεηφρνπο ηεο κεγάιεο Σξάπεδαο Con Len and company bankήηαλ 

δηεπζπληήο ηεο επηκειεηείαο ηνπ λαπηηθνχ. πσο ήηαλ ινηπφλ θπζηθφ νη κεγάιεο 

βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο εμαζθάιηζαλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πνιεκηθψλ 

παξαγγειηψλ θαη πξαγκαηνπνίεζαλ ηεξάζηηα θέξδε κε ηε βνήζεηα ηνπ θξάηνπο, ην 

νπνίν ρξεκαηνδφηεζε ηελ θαηαζθεπή πνιιψλ πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ. Μ’απηφ 

ηνλ ηξφπν νη κεγάιεο απηέο επηρεηξήζεηο επεμέηεηλαλ ηελ θπξηαξρία ηνπο ζηελ 

ακεξηθαληθή νηθνλνκία θαζψο επίζεο θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπο ηζρχ ζηελ παγθφζκηα 

αγνξά κεηά ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ ηα επίζεκα εηήζηα θαζαξά θέξδε ησλ 

ακεξηθαληθψλ επηρεηξήζεσλ ήηαλ θαηά κέζν φξν πεληαπιάζηα απφ φζα 

πξαγκαηνπνίεζαλ ην 1938 θαη επί 5 ζπλερφκελα έηε (1941 – 1945) μεπέξαζαλ ην 

αλψηαην φξην πνπ είρε ζεκεησζεί ην 1929. Σν ζχλνιν ησλ θεξδψλ θαηά ηα 7 έηε 

ηνπ πνιέκνπ (1939 – 1945) αλήιζε ζηα 60 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, ελψ  ηα 8 

πξνεγνχκελα έηε (1931 – 1938) είρε κφιηο θζάζεη ηα 9,5 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. 

Γηα πξψηε θνξά κεηά ηελ θξίζε ηνπ 1929 νη ακεξηθαληθέο κεηνρηθέο εηαηξίεο, 

θαηάθεξαλ απφ ην 1939 θαη έπεηηα, λα πιεξψλνπλ κεξίζκαηα ζηνπο κεηφρνπο 

ηνπο θαη λα απμάλνπλ ηαπηφρξνλα ηα απνζέκαηά ηνπο. Πξάγκαηη θαηά ην 10 

πξνεγνχκελα ρξφληα νη εηαηξίεο απηέο αλαγθάδνληαλ λα αληινχλ απφ ηα 

απνζέκαηα ηνπο γηα πιεξψλνπλ κεξίζκαηα. 

κσο ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θεξδψλ απηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε  απφ ηηο 

κεγάιεο επηρεηξήζεη. Απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 1940 σο ηνλ επηέκβξην ηνπ 1944 

δφζεθαλ πνιεκηθέο παξαγγειίεο αμίαο 175 δηο. δνιαξίσλ θαη ηνπο κνηξάζζεθαλ 

18.530 εηαηξίεο (ζηνηρεία απφ ηελ έθζεζε ηεο ακεξηθαληθήο γεξνπζίαο «νηθνλνκηθή 

ζπγθέληξσζε θαη Β΄ΠΠ» κσο απφ απηφ ην πνζφ 100 εηαηξίεο έιαβαλ 

παξαγγειίεο 111 δηο. δειαδή ην 67%. Δπηθεθαιήο εξρφηαλ ε General Motors κε ηα 

8% ησλ παξαγγειηψλ. Σα πνζά ησλ παξαγγειηψλ θαηαλεκήζεθαλ αλάινγα κε ην 

                                            

30 Γηα πεξηζζφηεξαζηνηρεία ζην https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Edward_Wilson_(businessman) 

31 Γηα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ζηνhttps://ww2db.com/person_bio.php?person_id=415 
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κέγεζνο ηεο θάζε εηαηξίαο. Έηζη νη 10 κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο έιαβαλ ηα 30% επί 

ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ παξαγγειηψλ, νη 10 επφκελεο θαηά κέγεζνο ηα 12%, νη 

δέθα επφκελεο ηα 7%. (Ηζηνξία ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ n.d.) 

ζν πξνρσξνχζε ν πφιεκνο ηφζν νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο έπαηξλαλ 

κεγαιχηεξν πνζφ απφ παξαγγειίεο. Έηζη ηνλ επηέκβξην ηνπ 1944 νη 100 εηαηξίεο 

πνπ αλαθέξακε έιαβαλ ηα 75% ησλ παξαγγειηψλ αληί ηνπ κέζνπ φξνπ 67% πνπ 

έιαβαλ θαηά ηα έηε 1940 – 1944. 

Σαπηφρξνλα νη κεγάιεο απηέο επηρεηξήζεηο πήξαλ ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο 

ζηελ θαηαλνκή ησλ πξψησλ πιψλ, ζηελ θαηαλνκή ησλ λέσλ εγθαηαζηάζεσλ, ζηελ 

εθκεηάιιεπζε ησλ επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο αηνκηθήο 

ελέξγεηαο. 

Σν ηξίην ηξίκελν ηνπ 1942 νη 100 κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο θαηαλάισζαλ: 

 45% ηνπ αθαηέξγαζηνπ ράιπβνο 

 70% ηνπ θαηεξγαζκέλνπ ράιπβνο 

 81% ηνπ αινπκίληνπ 

 79% ηνπ ραιθνχ 

 60% ηνπ θαηεξγαζκέλνπ ραιθνχ 

Απφ ηηο λέεο ραιπβνπξγηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ αχμεζαλ ηε δπλακηθφηεηα 

παξαγσγήο ράιπβα απφ 81,9 εθαηνκκχξηα ηνλ. ζηα 95,5 εθαηνκκχξηα (1945) νη 3 

κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο θαηείραλ ηα 66%.Ζ βηνκεραλία πεηξειαίνπ αχμεζε θαηά 

20 % ηελ δπλακηθφηεηα ησλ δηπιηζηεξίσλ ηεο. Οη 18 κεγαιχηεξεο εηαηξίεο 

πεηξειαίνπ έιεγραλ ηα 80% απηήο ηεο αχμεζεο. 

Ζ επηζηεκνληθή έξεπλα αλαπηχρζεθε θαη απηή θαηαπιεθηηθά θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ. Καηά ηα ρξφληα ηεο εηξήλεο πξηλ απφ ην Β’ παγθφζκην 

πφιεκν δηαηέζεθαλ κφλν 300.000 – 400.000 ρηι.δνιάξηα γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ νη δαπάλεο απηέο απμήζεθαλ 2.000 θνξέο θαη 

έθζαζαλ ηα 800 εθαηνκκχξηα (εθηφο απφ ηηο δαπάλεο γηα ηελ αηνκηθή ελέξγεηα). Σα 

¾ απηνχ ηνπ πνζνχ δηαηέζεθε απφ ην Κξάηνο. Οη κεγάιεο επηρεηξήζεηο φκσο 

θαηείραλ ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ επηζηεκνληθψλ εξγαζηεξίσλ. Σν 1938 κφλν 1.582 

εηαηξίεο θαηείραλ ηδησηηθά εξγαζηήξηα, ελψ νη ππφινηπεο 130.000 ζηεξνχληαλ. Απφ 

απηέο 1.582  εηαηξίεο, 140 πνπ αληηπξνζψπεπαλ ιηγφηεξν απφ 10% επί ηνπ 

ζπλφινπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα 2/3 ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ. Γέθα ηξεηο  

κφλν απφ απηέο ηηο εηαηξίεο ρξεζηκνπνηνχζαλ ην 1/3 ηνπ πξνζσπηθνχ. Καηά ηε 
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δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ 68 εηαηξίεο δαπάλεζαλ ηα 66% ζπλνιηθά ηνπ πνζνχ πνπ 

δαπαλήζεθε ζπλνιηθά γηα επηζηεκνληθέο έξεπλεο. ρεδφλ ην ζχλνιν ησλ 

εθεπξέζεσλ θαη αλαθαιχςεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ έγηλαλ θηήκα ελφο 

ειαρίζηνπ αξηζκνχ εηαηξηψλ. 

Σέινο ε ακεξηθαληθή θπβέξλεζε μφδεςε 2 δηο. δνιάξηα γηα ηελ θαηαζθεπή 

ηεο αηνκηθήο βφκβαο (απφ ηα νπνία 1.300 εθαηνκκχξηα μνδεχζεθαλ γηα 

εγθαηαζηάζεηο). κσο ν εθνδηαζκφο ησλ αηνκηθψλ εξγνζηαζίσλ ηνπ Clinton, ηνπ 

Harford θαη ηνπ Oak Ridgeαλαηέζεθε ζ΄ έλα πεξηνξηζκέλν αξηζκφ απφ ακεξηθαλέο 

εηαηξίεο, ηηοDu Pont de Nemours, Westinghouse, General Electric, Allis-Chalmers, 

Union Carbide and Carbon Corporation θαη Eastman Kodak. Ζ 2ε θαηά ζεηξά 

κεγέζνπο εηαηξία ρεκηθψλ πξντφλησλ ε Vonsanto Chemicals, δηαρεηξίδεηαη ην 

εξγαζηήξην ηνπ Oak Ridge, ελψ ε κεγαιχηεξε εηαηξία ε πεξίθεκε «Νηππφλ ληε 

Νεκνχξ» δηαρεηξίδεηαη ηα εξγνζηάζηα ηνπ Clinton θαη ηνπ Harford. ιεο νη εηαηξίεο 

πνπ θαηαζθεχαζαλ ή δηαρεηξίδνληαη ηα αηνκηθά εξγνζηάζηα αλήθνπλ ζε 3 κεγάια 

ζπγθξνηήκαηα Du Pont de Nemours, Morgan θαη Mellon. Ζ ζπκκεηνρή ελφο ηφζνπ 

πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ απφ εηαηξίεο ζηελ αλάπηπμε ηεο αηνκηθήο ελεξγείαο έρεη 

ηεξάζηηα ζεκαζία, δηφηη απηφ ζεκαίλεη φηη ηα 3 απηά ζπγθξνηήκαηα έρνπλ ζηα ρέξηα 

ηνπο ζηελ Ακεξηθή ηελ πεγή ελεξγείαο ηνπ κέιινληνο θαη ηνλ κπζηηθφ απείξσλ 

αλαθαιχςεσλ, πνπ απηά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ φπσο ζέινπλ ζην κέιινλ.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ ε πνιηηηθή ησλ κεγάισλ ακεξηθαληθψλ 

επηρεηξήζεσλ ζπλίζηαην ζην λα πεξηνξίζνπλ ηα πνζά πνπ δηέζεηαλ γηα επελδχζεηο 

θαη λα κελ θάλνπλ επελδχζεηο πνπ δελ ζα ήηαλ επσθειείο κεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ 

ηνπ πνιέκνπ. Σηο δαπάλεο γηα ηε δεκηνπξγία εξγνζηαζίσλ θανπηζνχθ, αινπκηλίνπ 

θαη καγλεζίνπ, πνπ φπσο πξνβιεπφηαλ κεηά ηνλ πφιεκν δελ ήηαλ 

εθκεηαιιεχζηκα, ηηο έθαλε ην θξάηνο. Έηζη κφλν 26 δηο δνιάξηα μνδεχηεθαλ γηα 

λέεο εγθαηαζηάζεηο απφ ην 1940 σο ηνλ Ηνχλην ηνπ 1945, ελψ ην 1929 είραλ 

μνδεπηεί 9,1 δηο. Οη κεγάιεο εηαηξίεο πξνηηκνχζαλ λα θξαηνχλ ηα θέξδε ηνπο γηα 

λέεο επελδχζεηο κεηά ηνλ πφιεκν, ελψ ηαπηφρξνλα απφ 11,5 δηο.δνιάξηα πνπ 

μφδεςε ην θξάηνο γηα εγθαηαζηάζεηο πνπ κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη γηα 

εηξεληθνχο ζθνπνχο, νη 250 κεγαιχηεξεο ακεξηθαληθέο εηαηξίεο έιαβαλ ηα 8,9 δηο. 

πσο ήηαλ θπζηθφ παξά ηελ νηθνλνκηθή επεκεξία ηνπ πνιέκνπ, νη κηθξέο 

επηρεηξήζεηο έραζαλ έδαθνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ. Πεξί ηηο 500.000 

κηθξέο επηρεηξήζεηο (ιηαληθνχ, εκπνξίνπ, βηνηερλίαο θιπ) εμαθαλίζζεθαλ θαηά ηε 
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δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ. Σν 1939 νη επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχζαλ ιηγφηεξνπο 

απφ 500 εξγάηεο, ρξεζηκνπνηνχηαλ ηα 52% ησλ εξγαηψλ, ην 1944 

ρξεζηκνπνηνχζαλ κφλν ην 38%. Αληίζεηα νη κεγάιεο βηνκεραλίεο πνπ αξηζκεηηθά 

αληηπξνζσπεχνπλ κφλν ην 2% ηνπ ζπλφινπ  ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα 62% ησλ 

εξγαηψλ ην 1944, έλαληη  ησλ 49% πξηλ απφ ηνλ πφιεκν. 

Ο αξηζκφο ησλ γηγαληηαίσλ επηρεηξήζεσλ  κε πεξηζζφηεξνπο απφ 10.000 

εξγάηεο αλέβεθε απφ 49 ζηηο 344 θαη ν αξηζκφο ησλ εξγαηψλ πνπ απαζρνινχζαλ 

απμήζεθε απφ 1.400.000 ζε 5.100.000 θαη ην πνζνζηφ ηνπο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εξγαηψλ αλέβεθε απφ 13,1% ζηα 30,4%, δειαδή ζρεδφλ ην έλα ηξίην ησλ 

Ακεξηθαλψλ εξγαηψλ32  εξγάδεηαη ζε έλαλ ειάρηζην αξηζκφ επηρεηξήζεσλ 

δεδνκέλνπ φηη ην ζχλνιν ησλ ακεξηθαληθψλ βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ 

επηρεηξήζεσλ αλέξρεηαη ζηηο 200.000. 

Πίνακαρ 8. Η ανηίθεζη για ηο ζύνολο ηων βιομησανικών και παπαγωγικών επισειπήζεων: 
 

Πνζνζηφ απαζρνινχκελσλ εξγαηψλ 

 1939 1943 

Δπηρεηξήζεηο κε 

ιηγφηεξνπο απφ 50 

ππαιιήινπο 

34 10 

Δπηρεηξήζεηο κε 

ππαιιήινπο άλσ ησλ 

1000 

30 44 

Πνζνζηφ θαηαβαιιφκελσλ απνδνρψλ 

Δπηρεηξήζεηο κε 

ιηγφηεξνπο απφ 50 

ππαιιήινπο 

34 25 

Δπηρεηξήζεηο κε 

ππαιιήινπο άλσ ησλ 

1000 

36 53 

Πεγή: Ηζηνξία ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ n.d. 

                                            

32http://www.core-econ.org/the-economy/book/text/13.html 
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Ζ ζπγθέληξσζε ηεο βηνκεραληθήο ηζρχνο ζπλνδεχηεθε απφ κηα 

πξσηνθαλή ζπγθέληξσζε ησλ ρξεκαηηθψλ κέζσλ. Οη 250 κεγαιχηεξεο 

βηνκεραληθέο εηαηξίεο θαηείραλ 46,5% ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ . Απφ απηέο 106  αληηπξνζψπεπαλ 28,9 ηνπ ζπλφινπ 

ησλ θεθαιαίσλ θαη αλήθαλ ζε νθηψ κφλνλ κεγάια νηθνλνκηθά ζπγθξνηήκαηα, κε 

επηθεθαιήο ην ζπγθξφηεκα Morgan ηεο ηξάπεδαο First National, πνπ κφλν ηνπ 

θπξηαξρνχζε επί ηνπ 14,3% ησλ θεθαιαίσλ. 

Σελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1945 4 ζπγθξνηήκαηα έιεγραλ ην 79% ηεο παξαγσγήο 

ράιπβα θαη νη 13 κεγαιχηεξεο εηαηξίεο ηα 86,5%. Γχν κφλν ζπγθξνηήκαηα 

(Mellonθαη Morgan) πνπ ην 1939 θαηείραλ κφλν ην 27% ησλ θεθαιαίσλ ηεο 

βηνκεραλίαο ειεθηξηθψλ κεραλψλ, έθζαζαλ λα θαηέρνπλ ηα 49% ην 1945. 

Ζ αχμεζε ηεο επηξξνήο ησλ κεγάισλ βηνκεραληθψλ θαη ηξαπεδηηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ ησλ ΖΠΑ, ζπλνδεπφκελε θαη απφ ηελ αχμεζε ηεο πνιηηηθήο ηνπο 

επηξξνήο, δελ κπνξνχζε παξά λα έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία ηφζν γηα ηελ εμσηεξηθή, 

φζν θαη ηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ κεηά ηνλ πφιεκν. Ήδε, 

πξηλ απφ ην Β΄ΠΠ νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο33 βνήζεζαλ ηνλ επαλεμνπιηζκφ ηεο 

Γεξκαλίαο. Έηζη, πρ, κηα κεγάιε πνιεκηθή βηνκεραλία, ρσξίο, ην Γ’ Ράτρ, δελ ζα 

κπνξνχζε λα θάλεη νχηε έλα βήκα, ε βηνκεραλία ζπλζεηηθήο βελδίλεο, φθεηιε θαηά 

κεγάιν κέξνο ηελ χπαξμή ηεο ζηελ παξαρψξεζε ελφο δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο 

γηα ηελ παξαγσγή ζπλζεηηθήο βελδίλεο απφ ηελ ακεξηθαληθή εηαηξία Ethyl Gasoline 

Corp. (ειεγρφκελε απφ θνηλνχ απφ ηελ Standard Oil θαη ηελ General Motors) ζηε 

γεξκαληθή εηαηξία IG Farben. χκθσλα κηα γεξκαληθή έθζεζε πνπ δεκνζηεχηεθε 

κεηά ηνλ πφιεκν νη ρεκηθνί ηεο «IG Farben δήισλαλ φηη ρσξίο ην ηεηξααηζχιηνλ  

ηνπ κνιχβδνπ (πνπ ην δίπισκα επξεζηηερλίαο ηνπο ην είραλ παξαρσξήζεη νη 

Ακεξηθάλνη) «ζα ήηαλ αθαηφξζσην λα δηεμαρζεί ν πφιεκνο κε ηηο ζεκεξηλέο 

κεζφδνπο» θαη φηη ε IG Farben «θαηάθεξε λα απνθχγεη ηηο δπζθνιίεο πνπ 

ζπλεπάγεηαη ε παξαζθεπή απηνχ ηνπ πξντφληνο, γηαηί κπνξέζακε λα αξρίζνπκε 

λα ην παξαζθεπάδνπκε, επσθεινχκελνη, απφ ηελ πείξα πνπ είραλ ζπγθεληξψζεη 

νη Ακεξηθάλνη θαηά ηελ δηάξθεηα πνιιψλ εηψλ». 

                                            

33https://www.globalresearch.ca/profits-ber-alles-american-corporations-and-hitler/4607 
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Πην πάλσ είδακε πφζν έβιαςε ην ζπκκαρηθφ αγψλα ε παξαρψξεζε ζηε 

IG Farben ηεο επξεζηηερλίαο γηα ηελ θαηαζθεπή ηερλεηνχ θανπηζνχθ. Έλακήλα 

κεηά ηελ θαηάιεςε ηεο Απζηξίαο (ζηηο 12 Μαξηίνπ 1938) ε ακεξηθάληθε 

θνηλνπξαμία εμαγσγήο ράιπβα ησλ ΖΠΑ, έθιεηζε ζπκθσλία κε ην επξσπατθφ 

θάξηει, επηθεθαιήο ηνπ νπνίνπ ήηαλ ε Γεξκαλία, πνπ πξνέβιεπε ηελ πιεξσκή 

κεγάισλ πνζψλ ζηε Γεξκαλία γηα ηε κε εμαγσγή ράιπβα. Μ’απηφ ηνλ ηξφπν νη 

κεγάιεο ακεξηθαληθέο εηαηξίεο πιήξσλαλ πξηκ ζηε Γεξκαλία, γηα λα κελ εμάγεη 

ράιπβα. Απηφ σθέιεζε ηδηαίηεξα ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ Γ’ Ράηρ. Κάζε ηφλνο 

παξαπάλσ αηζάιη πνπ μνδεπφηαλ γηα ηνλ εμνπιηζκφ ηεο Γεξκαλίαο πιεξσλφηαλ 

ηαπηφρξνλα απφ ην ακεξηθαληθφ θάξηει. Απηά είλαη ηα ιίγα παξαδείγκαηα πφζν 

κεγάιε είλαη ε ηζρχο ησλ ακεξηθαληθψλ κνλνπσιίσλ, αιιά θαη ηαπηφρξνλα πφζν 

επηθίλδπλε είλαη απηή ε ηζρχο φηαλ ην ζπκθέξνλ ησλ κνλνπσιίσλ είλαη αληίζεην κε 

ηα ζπκθέξνληαη ηεο εηξήλεο θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ ακεξηθαληθνχ έζλνπο. 

Απφ έξεπλα πνπ έγηλε ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο κεηά ηνλ πφιεκν ζρεηηθά 

κε ηελ επνρή φπνπ 24 απφ ηα θπξηφηεξα βηνκεραληθά θαη γεσξγηθά πξντφληα 

πέηπραλ ηηο θαιχηεξεο ηηκέο, έγηλαλ νη εμήο δηαπηζηψζεηο. 

 ηη 7 απφ  ηα 24 απηά πξντφληα, θαη ζπγθεθξηκέλα ην θάξβνπλν, ην 

ρξψκην, ην ηνπλγθζηέλην, ν βσμίηεο, ην ζηηάξη, ην θαιακπφθη θαη νη παηάηεο 

πέηπραλ πςειέο ηηκέο θαηά ηνλ Α’ παγθφζκην πφιεκν θαη δελ θαηφξζσζαλ λα ηηο 

μεπεξάζνπλ ζε θαλέλα ρξφλν ηεο πεξηφδνπ ηνπ κεζνπνιέκνπ. Με ηελ έθξεμε 

φκσο ηνπ Β΄ΠΠ νη ηηκέο απηψλ ησλ βαζηθψλ πξντφλησλ  έζπαζαλ ηα ξεθφξ ηνπ 

1914 – 1918. 

 Γέθα άιια πξντφληα (ην ξχδη, νη θσζθάηεο, ν ςεπδάξγπξνο, ην 

αινπκίλην, ν πδξάξγπξνο, ν ραιθφο, ν ρπηνζίδεξνο, ν ράιπβαο, ην ζεηάθη θαη ε 

ζφγηα) σθειήζεθαλ πεξηζζφηεξα θαηά ηνπο δχν πνιέκνπ, θαηά πνζνζηφ 70 – 98 

%. Γειαδή ηα ¾ ησλ βαζηθψλ πξντφλησλ πέηπραλ ηηο θαιχηεξεο ηηκέο ηνπο θαηά 

ηνλ πφιεκν. 

 Σέινο, κφλν 4 πξντφληα (ην πεηξέιαην, ε δάραξε, ην βακβάθη, θαη ην 

καιιί) δει. κφλν ην 1/6 ησλ πξντφλησλ σθειήζεθαλ πεξηζζφηεξν απφ ηελ εηξήλε 

παξά απφ ηνλ πφιεκν. (Ηζηνξία ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ n.d.) 

Ζ εληχπσζε απφ απηά ηα ζηνηρεία δελ ζα είλαη πιήξεο, αλ δελ ιάβνπκε 

ππφςε ηελ ηεξάζηηα αλάπηπμε ηειείσο λέσλ βηνκεραληψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

Β΄ΠΠ, φπσο ην καγλήζην (30,8%), ην  αινπκίλην 629%), ην βαλάδην (345%). 
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κνηεο δηαπηζηψζεηο γηα ηε κεγάιε ψζεζε πνπ έδσζε ν πφιεκνο ζηελ 

αλάπηπμε ηεο ακεξηθαληθήο βηνκεραλίαο κπνξνχκε λα θάλνπκε ζρεηηθά κε ηνπο 2 

ζπνπδαηφηαηνπο θιάδνπο ηεο κεραλνινγηθήο βηνκεραλίαο, ηελ θαηαζθεπή 

κεραλψλ – εξγαιείσλ θαη ηηο λαππεγήζεηο (Tassavan.d.) νη νπνίνη κφλν κεηά ηελ 

έθξεμε ηνπ Β΄ΠΠ θαηφξζσζαλ λα μεπεξάζνπλ ην ξεθφξ πνπ είραλ πεηχρεη ζηνλ 

Α΄ΠΠ. Σν ίδην ζπλέβε θαη κε ην εμσηεξηθφ εκπφξην ησλ ΖΠΑ. Απφ 2,3 δηο δνιάξηα 

ην 1914, έθζαζαλ νη εμαγσγέο κεηά ηνλ Α΄ΠΠ, ζηα 1920, ην 8 δηο. Σν ξεθφξ απηφ 

δελ ην έθηαζε νχηε ζην θαιχηεξν έηνο ηεο εηξεληθήο επεκεξίαο ην1929, νπφηε νη 

ακεξηθαληθέο εηζαγσγέο κφιηο πέξαζαλ ηα 5 δηο. Μεηά ην Β΄ΠΠ ην ξεθφξ απηφ 

μεπεξάζηεθε θαη νη εμαγσγέο ζεκείσζαλ λέα επίδνζε κε 14 δηο. δνιάξηα. Σελ ίδηα 

δηαπίζησζε ζα θάλνπκε θαη ζρεηηθά κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αλεξγίαο. Απφ ην 1906 

πνηέ ν αξηζκφο ησλ αλέξγσλ δελ ήηαλ πην πεξηνξηζκέλνπ απφ ηηο πνιεκηθέο 

πεξηφδνπο 1917 – 1919 θαη 1942 – 1945. πσο γξάθεη ν Άγγινο νηθνλνκνιφγνο 

ζε William Henry Beveridge(encyclopedia 2014), «ην κφλν δξαζηηθφ θάξκαθν πνπ 

αλαθάιπςαλ σο ηψξα νη δεκνθξαηίεο ελαληίνλ ηεο αλεξγίαο είλαη ν νινθιεξσηηθφο 

πφιεκνο». Παξφκνηα δηαπίζησζε θαη γηα ηελ ακεξηθαληθή γεσξγία. Σν επίπεδν 

πνπ επηηεχρζεθε κεηά ηνλ Α΄ΠΠ (1919) δελ μεπεξάζζεθε παξά κφλν θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ Β΄ΠΠ (1942 – 1945). 

Οη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο είλαη ε κφλε κεγάιε νηθνλνκηθή δχλακε ζηνλ θφζκν 

πνπ βγήθε απφ ηνλ πφιεκν ρσξίο λα έρεη ππνθέξεη ηηο θαηαζηξνθέο ηνπ πνιέκνπ 

πάλσ ζην έδαθφο ηεο. ηελ έθζεζή ηνπ πξνο ηνλ Πξφεδξν Roosevelt ν James 

H.Burns, δηεπζπληήο ηφηε ηνπ γξαθείνπ θηλεηνπνηήζεσο δήισλε φηη ε ακεξηθαληθή 

πνιεκηθή παξαγσγή, πνπ ήηαλ ζρεδφλ αλχπαξθηε ην 1939, είρε αλέιζεη ζηα 60 

δηο δνιάξηα ην 1944, θαη ήηαλ ίζε κε ηελ πνιεκηθή παξαγσγή ηνπ ππνινίπνπ 

θφζκνπ. Ζ ηεξάζηηα παξαγσγή ηεο Ακεξηθήο θαη ε κεγάιε αλάπηπμε ηεο 

νηθνλνκίαο, θαηά ην ηέινο ελφο πνιέκνπ, πνπ είρε θαηαζηξέςεη φιν ζρεδφλ ηνλ 

ππφινηπν θφζκν, ζπλδπαζκέλε κε ηελ ηεξάζηηα ακεξηθαληθή ζηξαηησηηθή ηζρχ θαη 

ηελ αθφκε κεγαιχηεξε επηθξάηεζε ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ κέζα ζηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, πξφθεηηαη λα ζέζνπλ έλα ζνβαξφ πξφβιεκα ζηελ πνξεία ηνπ 

κεηαπνιεκηθνχ θφζκνπ, γηα ηελ εηξήλε θαη ηελ επεκεξία (Ηζηνξία ηνπ Γεπηέξνπ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ n.d.). 

πκπεξαζκαηηθά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη  νη πξνπαξαζθεπαζηηθέο 

ελέξγεηεο πνπ θαηαγξάθεθαλ απφ ηνλ Rooseveltκε ην «newdeal»  απνηέιεζαλ ηηο 
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πξνυπνζέζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο ην γεγνλφο ηνπ Β΄ΠΠ ζπλέδξακε ζηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο Μεγάιεο Όθεζεο ηνπ 1929 θαη γεληθφηεξα ηνπ 

κεζνπνιέκνπ. Δπηπξφζζεηα, ζα  κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ζεκειίσζε, έδσζε ηελ 

δπλαηφηεηα θαη πξνζαλαηφιηζε ηελ πνιηηηθή ησλ ΖΠΑ ζε φηη αθνξά ηελ παγθφζκηα 

θπξηαξρία. 

ε καθξννηθνλνκηθή θιίκαθα, ν Β΄ΠΠ φρη κφλν ηειείσζε απνθαζηζηηθά ηε 

Μεγάιε Ύθεζε, αιιά δεκηνχξγεζε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα παξαγσγηθή 

κεηαπνιεκηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο νκνζπνλδηαθήο θπβέξλεζεο, ηεο ηδησηηθήο 

επηρείξεζεο θαη ηεο νξγαλσκέλεο εξγαζίαο.Ζ ηξηκεξήο ζπλεξγαζία ησλ 

παξαπάλσ ζπλέβαιε ζηε ζπλερηδφκελε νηθνλνκηθή αλάπηπμε κεηά ηνλ πφιεκν. Οη 

ΖΠΑ εμήιζαλ απφ ηνλ πφιεκν φρη θπζηθά αιψβεηεο, αιιά εληζρχζεθαλ νηθνλνκηθά 

απφ ηελ πνιεκηθή βηνκεραληθή επέθηαζε, ε νπνία έβαιε ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ζε 

απφιπην θαη ζρεηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ ζπκκάρσλ θαη ησλ ερζξψλ ηεο. 

Σα φζα έρνπλ αλαγξαθεί απνδεηθλχνπλ, ζε γεληθέο γξακκέο ηελ 

Κευλζηαλή ζεψξεζε αθνχ νη πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη απφ ηηο πνιεκηθέο 

πξνπαξαζθεπέο θαη ηελ ζπκκεηνρή πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο θξαηηθήο 

παξέκβαζεο ζηελ νηθνλνκία. Αλεξγία θξαηηθφο παξεκβαηηζκφο, ηδησηηθή 

πξσηνβνπιία θαη αλάπηπμε βξίζθνπλ, κε αθνξκή ηνλ Β΄ΠΠ ηελ πξαγκαηηθή 

εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο πνπ δηαηχπσζε ν Keynes. Σν θξάηνο ησλ ΖΠΑ κε ηελ 

επηινγή ηνπ λα ζπκκεηάζρεη ζην Β΄ΠΠ, εμαζθαιίδεη ηελ επνχισζε ησλ πιεγψλ 

ηεο Μεγάιεο Όθεζεο θαη δεκηνπξγεί ηεο πξνυπνζέζεηο λα κελ επαλέιζεη ζε απηήλ 

ηελ θαηάζηαζε.  Δπελδχνληαο  ρξήκαηα ηνπ εμαζθαιίδεη ηφζν εξγαζία φζν θαη ηελ 

αλάπηπμε.  

Σα παξαπάλσ δελ κπνξνχλ λα ινγηζζνχλ αλεμάξηεηα απφ ηελ γεληθφηεξε 

ζηάζε ηνπ θξάηνπο ησλ ΖΠΑ ζε φηη αθνξά ηελ ζέζε θαη ην ξφιν ηνπ ζην δηεζλέο 

ζχζηεκα. Ο Β΄ΠΠ έξρεηαη ζε κηα ζηηγκή πνπ ην θξάηνο κε ηελ επέκβαζε ηνπ 

ζπκβάιεη ζηελ πινπνίεζε ηεο γξακκηθφηεηαο ησλ ζηφρσλ πςειήο ζηξαηεγηθήο, 

σο ζπλέπεηα ηεο πεξηφδνπ ζηαζεξνπνίεζεο θαη αλαζπγθξφηεζεο ησλ 

πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ. Ζ νηθνλνκία θαη ν πφιεκνο, φπσο πξναλαθέξακε ζε 

πξνεγνχκελα θεθάιαηα, είλαη εξγαιεία πνπ ζπκβάινπλ ζηελ πινπνίεζε ησλ 

ηεζέλησλ ζηφρσλ. Οη ζηφρνη, φπσο θαίλεηαη, είλαη ε παγθφζκηα εγεκνλίαο, φπσο 

πεξηγξάθεθε απφ ηνλ Mearsheimer ζην έξγν ηνπ «Ζ ηξαγσδία ησλ Μεγάισλ 
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Γπλάκεσλ» θαη ησλ νπνίσλ ηα ζεκέιηα ηεο πινπνίεζεο ηέζεθαλ κε αθνξκή ην 

Β΄ΠΠ. 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Ε΄ 

5. ΟΙ ΗΠΑ ΜΕΣΑ ΣΟ ΠΕΡΑ ΣΟΤ Β΄ΠΠ 

5.1 Γενικϊ 

Αληίζεηα απφ ηνλ Α΄ΠΠ, νη Ακεξηθαλνί πνιηηηθνί κε ην πέξαο ηνπ Β΄ΠΠ 

κεζφδεπζαλ θαη δηεθδίθεζαλ ψζηε ε ρψξα ηνπο λα βξεζεί ζην επίθεληξν ησλ 

δηεζλψλ εμειίμεσλ θαη λα παίδεη ηνλ ξπζκηζηηθφ ξφιν ζηελ νηθνδφκεζε ηνπ δπηηθνχ 

θφζκνπ. Σν παξαπάλσ ήξζε σο απνηέιεζκα ηεο δπλαηφηεηαο ηνπο, αιιά θαη σο 

ινγηθή ζπλέπεηα ζηελ εθπιήξσζε ηεο γξακκηθφηεηαο ησλ ζηφρσλ ηεο Τςειήο 

ηνπο ζηξαηεγηθήο. ε αληίζεζε κε ηνπο άιινπο εκπφιεκνπο, νη Ακεξηθαλνί δελ 

είραλ ππνζηεί ηηο θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ηνπ πνιέκνπ ζηε ρψξα ηνπο, ε 

νηθνλνκία βξηζθφηαλ ζε πιήξε αλάπηπμε θαη νη 405.000 λεθξνί δελ πιεζίαδαλ ηα 

20 εθαη. Ρψζνπο ηα 6 εθαη. Πνισλνχο θαη ηα 4,5 Γεξκαλνχο πνπ έραζαλ ηε δσή 

ηνπο. ηελ Tehran ην 1943 ν Roosevelt έζεζε ηα ζεκέιηα ηνπ «πκβνπιίνπ 

Αζθαιείαο» ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ πξνηείλνληαο ην κεηαπνιεκηθφ 

δηεπζπληήξην πνπ απνηειείην απφ ηηο ΖΠΑ, ηε Βξεηαλία, ηελ Κίλα, ηελ ΔΓ 

(αξγφηεξα πξνζηέζεθε θαη ε Γαιιία). ηε Yalta (Φεβξνπάξηνο 1945) ν Roosevelt, 

ν Churchill θαη ν Stalin ρψξηζαλ ηνλ θφζκν ζε δψλεο επηξξνήο, ελψ ζην Potsdam 

(Ηνχιηνο 1945) κε ηνπο Truman, (ν Roosevelt είρε πεζάλεη μαθληθά ηνλ Απξίιην), 

Atlee (ν Churchill εηηήζεθε ζηηο πξψηεο κεηαπνιεκηθέο εθινγέο, έγηλε πιένλ 

θαλεξή ε επεξρφκελε αληίζεζε Γχζεο – Αλαηνιήο.(Βεξέκεο 2010) 

Απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο αλαιπηέο ν Β΄ΠΠ πεξηγξάθεηαη σο ε ηζηνξηθή 

έθιεηςε ηεο Δπξψπεο πξνο φθεινο ηεο Ακεξηθήο, θαη ηεο λέαο θνκκνπληζηηθήο 

Απηνθξαηνξίαο. Σν πξψην ζθέινο ηεο δηαπίζησζεο είλαη αδηακθηζβήηεην. Ζ 

Ακεξηθή βγήθε απφ ηνλ πφιεκν εθπξνζσπψληαο ην 50% ηεο παγθφζκηαο 

βηνκεραληθήο παξαγσγήο, δηαζέηνληαο ζηξαηησηηθή ππεξνπιία, θαη κηα κεγάιε 

εζηθή αθηηλνβνιία ζηνλ θαπηηαιηζηηθφ θφζκν, ελζαξθψλνληαο ην ηξίπηπρν ηεο 

αληηθαζηζηηθήο – αληηαπνηθηνθξαηηθήο αληηθνκκνπληζηηθήο ππεξδχλακεο. Αιιά ην 

δεχηεξν ζθέινο είλαη ηνπιάρηζηνλ ακθηιεγφκελν. (Παπαθσλζηαληίλνπ 2003) 

ηνλ αληίπνδα, ε Δπξψπε έραζε ην νηθνλνκηθφ ηεο πξνβάδηζκα θαη 

ζχληνκα δηαηξέζεθε ζε Γπηηθή/θαπηηαιηζηηθή θαη ζε Αλαηνιηθή/θνκκνπληζηηθή.ηε 
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Γπηηθή Δπξψπε αλαγνξεχηεθε ε επεκεξία ησλ πνιηηψλ ζε ππνρξέσζε ηνπ 

θξάηνπο θαη νη νηθνλνκίεο άξρηζαλ λα νξγαλψλνληαη ζηε βάζε ηεο αληίιεςεο 

πνπ είρε πξναγάγεη ν Keynes. Έγηλαλ εθηεηακέλεο εζληθνπνηήζεηο πνπ 

πηζηνπνίεζαλ ην λέν ξφιν ηνπ θξάηνπο ζηελ νηθνλνκία. Σα θξάηε αλέιαβαλ 

ζεκαληηθέο επελδχζεηο θαη πξνψζεζαλ πνιηηηθέο πεξηθεξεηαθήο θαη ηζφξξνπεο 

αλάπηπμεο. Σα ζπζηήκαηα δεκφζηαο πγείαο θαη παηδείαο αλαραξάρζεθαλ 

(Φαιηδφπνπινο n.d.). 

Δίλαη ε αιήζεηα φηη ε αληηθαζηζηηθή πάιε θαη ε γεληθή άλνδνο ησλ  

εζληθναπειεπζεξσηηθψλ – αληηαπνηθηνθξαηηθψλ θηλεκάησλ, πνπ αθνινχζεζαλ ην 

Β΄ΠΠ, ελίζρπζαλ ην εηδηθφ βάξνο ησλ αξηζηεξψλ θνκκάησλ πνπ είραλ 

πξσηνζηαηήζεη ζηελ Αληίζηαζε απέλαληη ζηνλ Άμνλα. Άιιν ηφζν είλαη αιήζεηα, 

φκσο, φηη ν πφιεκνο βνήζεζε ηελ ηδενινγηθή ππνηαγή ησλ πεξηζζφηεξσλ 

θνκκνπληζηηθψλ θνκκάησλ ζην «παηξησηηθφ – αληηθαζηζηηθφ» θνκκάηη ηεο «δηθήο 

ηνπο» αζηηθήο ηάμεο. ε απηή ηελ θαηεχζπλζε ιεηηνχξγεζε θαη ε ζηξαηεγηθή ηνπ 

ηάιηλ, ν νπνίνο είρε ήδε δηαιχζεη ηελ Σξίηε (Κνκκνπληζηηθή) Γηεζλή σο 

αληάιιαγκα γηα ηε ζπκθσλία ηεο Γηάιηαο. Ο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ ηάιηλ ήηαλ ε 

δεκηνπξγία ελφο «ζνζηαιηζηηθνχ πξνγεθπξψκαηνο» ζηελ Αλαηνιηθή θαη Κεληξηθή 

Δπξψπε κε ηηο ιφγρεο ηνπ Κφθθηλνπ ηξαηνχ θαη φρη ε εξγαηηθή – ζνζηαιηζηηθή 

επαλάζηαζε ζηηο ρψξεο ηεο Γπηηθή Δπξψπεο φπνπ ππήξρε πξαγκαηηθά απηή ε 

δπλαηφηεηα (Γαιιία, Ηηαιία, Διιάδα). 

Σα παξαπάλσ φρη κφλν απνηέιεζαλ κηα αθφκε πξφθιεζε γηα ηηο ΖΠΑ ζηελ 

Δπξψπε θαη ζηνλ θφζκν αλαθνξηθά γηα ηνλ κεηαπνιεκηθφ ηνπο ξφιν,  αιιά 

πξνθάιεζαλ θαη ηελ ςπρή ηνπ Ακεξηθαληθνχ έζλνπο κε ηα πξναλαθεξφκελα γηα ην 

«πεπξσκέλν ηνπ Έζλνπο».Ο κέζνο Ακεξηθάλνο είρε ζπζηάζεη πάξα πνιιά γηα λα 

αθήζεη ηελ πξνζπάζεηα ζηελ κέζε. Πέξαλ φκσο απφ απηφ θαη γηα ηελ ζπλέρηζε 

αθελφο ηεο νηθνλνκηθήο επκάξεηαο αιιά θαη γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ Τςειψλ 

ηφρσλ ηνπ Κξάηνπο απαηηήζεθε ε απάληεζε ζηελ λέα πξφθιεζε. Ζ απάληεζε 

έπξεπε λα είλαη θαηάιιειε κε ηα λέα δεδνκέλα. Γελ ήηαλ αλαγθαία ε δηαηήξεζε 

ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ αιιά έπξεπε λα επηηεπρζεί ε αλαγθαία 

ηνκή γηα ηελ κεηαηξνπή νξηζκέλσλ θαη ηελ δηαηήξεζε ηνλ απαηηνχκελσλ  πφξσλ 

θαη κέζσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο λέαο «ηζνξξνπίαο». 

Αθελφο γηα λα είλαη ε δηεζλήο πνιηηηθή ζηαζεξνπνίεζε δπλαηή, αθεηέξνπ 

γηα ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο, ζην εζσηεξηθφ ησλ ΖΠΑ ζηα πθηζηάκελα 
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επίπεδα, ζρεδηάζζεθε θαη πινπνηήζεθε ην πεξίθεκν ρέδην Marshal, θαηά θάπνην 

ηξφπν κηα επέθηαζε ηνπ newdeal ζε δηεζλή θιίκαθα. Δίρε πξνεγεζεί ην πεξίθεκν 

Γφγκα Truman34, ην Φιεβάξε ηνπ 1947, ην νπνίν δηαθήξπμε ηελ πξφζεζε-

απφθαζε ησλ ΖΠΑ λα κελ επηηξέςνπλ ηε δηεχξπλζε ηεο ζνβηεηηθήο ζθαίξαο 

επηξξνήο ζηελ Δπξψπε. 

 

5.2 Σο ςύςτημα ςταθερών ιςοτιμιών  Bretton Woods 

Πξφθεηηαη γηα ηε ζπνπδαηφηεξε δηεζλή νηθνλνκηθή θαη λνκηζκαηηθή 

ζπκθσλία ηνπ 20νχ αηψλα ε νπνία ζεζκνζέηεζε ηελ θνηλή, θαηά νκνινγία, 

γιψζζα ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλδηαιιαγψλ ζηελ λέα ηάμε πξαγκάησλ ζηελ κεηά ηνλ 

πφιεκν επνρή. Γηαθεξπγκέλνη ζηφρνη ηεο ήηαλ ε θαζηέξσζε απνηειεζκαηηθψλ 

κεραληζκψλ γηα ηε λνκηζκαηηθή ηζνξξνπία, ηηο παγθφζκηεο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, 

ηελ αλαζπγθξφηεζε θαη αλάπηπμε ησλ κεηαπνιεκηθψλ νηθνλνκηψλ.(Spanier 2004) 

Παξάιιεια, κε ηηο ζπκθσλίεο ηνπ Bretton Woods δηακνξθψζεθαλ νη ηξεηο 

βαζηθνί ππιψλεο ηνπ παγθνζκίνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο (Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ 

Σακείν, Παγθφζκηα Σξάπεδα θαη GATT, oκεηέπεηηα Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο 

Δκπνξίνπ) πνπ ζηεξηδφηαλ ζην ηζρπξφ δνιάξην ην νπνίν ήηαλ άκεζα κεηαηξέςηκν 

ζε ρξπζφ. Με ηνπο κεραληζκνχο απηνχο ζεζκνζεηήζεθαλ ηα φξηα ηεο 

θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο, θαη  νξίζζεθαλ νη πξνυπνζέζεηο απνθπγήο κεγάιεο 

θξίζεο αληίζηνηρήο ηνπ 1929 – 33 θαη ησλ επαθφινπζσλ αλαηαξάμεσλ  πνπ ηνπο 

ζπλφδεπςαλ. πσο είπε ν ίδηνο ν Truman : «Οη ζπφξνη ηνπ νινθιεξσηηζκνχ 

ζξέθνληαη απφ ηε κηδέξηα θαη ηελ αλέρεηα. Αλαπηχζζνληαη θαη κεγαιψλνπλ ζην 

θαθφ έδαθνο ηεο θηψρεηαο θαη ηεο ηαμηθήο πάιεο». Σν «θνηλσληθφ – πνιεκηθφ 

θξάηνο», πνπ ηφζν πεηπρεκέλα ιεηηνχξγεζε ζηελ Ακεξηθή ηνπ 1935 – 45 γηλφηαλ 

ηψξα ε βάζε γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε νιφθιεξνπ ηνπ δηεζλνχο θαπηηαιηζκνχ. 

(Παπαθσλζηαληίλνπ 2003) 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ ζηελ Ακεξηθή ππήξραλ πνιιέο πξνβιέςεηο 

πσο ε εηξήλε πνπ ζα αθνινπζνχζε ηελ ιήμε ηνπ Β΄ΠΠ, ζα έθεξλε θαη πάιη 

θαηαζηάζεηο χθεζεο θαη αλεξγίαο, θαζψο ε πνιεκηθή παξαγσγή ζα ζηακαηνχζε 

θαη νη ζηξαηηψηεο ζα μαλαέκπαηλαλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. H κλήκε ηεο Μεγάιεο 

                                            

34 Πεξηζζφηεξα ζην https://history.state.gov/milestones/1945-1952/truman-doctrine 
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Ύθεζεο δελ ζηνίρεησλε κφλν ζηα κπαιά ησλ βηνκεράλσλ θαη ησλ θξαηηθψλ 

ππαιιήισλ αιιά θαη ησλ εξγαηψλ. Σν ηέινο ηνπ πνιέκνπ θαη ε αβεβαηφηεηα γηα ην 

κέιινλ ηεο εηξήλεο πξνθαινχζε αλεζπρίεο νη νπνίεο φπσο πξναλαθέξακε δελ 

παξέπεκπαλ ζε θαηαζηάζεηο νη νπνίεο έπξεπε ηφζν λα απνηξαπνχλ φζν θαη λα 

μεραζηνχλ. 

ηελ ζθηά ησλ παξαπάλσ ζθέςεσλ νη επηηειείο ηνπ Λεπθνχ Οίθνπ  

επεμεξγάζηεθαλ ην ζρέδην κηαο κεηαπνιεκηθήο νηθνλνκίαο ζηελ νπνία ε 

παξαγσγή ησλ HΠA ζα είρε πξφζβαζε ζε λέεο αγνξέο πνπ ήηαλ θιεηζηέο γη’ 

απηήλ πξσηχηεξα, θαη κίαο αθφκα ηάμεο φπνπ νη επελδχζεηο ησλ ακεξηθαληθψλ 

εηαηξεηψλ ζα κπνξνχζαλ λα εμαπισζνχλ, μεπεξλψληαο ηνπο φπνηνπο 

πεξηνξηζκνχο ζηηο δηεζλείο θηλήζεηο θεθαιαίσλ.Οη παξαπάλσ ζρεδηαζκνί, ζαθψο 

θαη ιάκβαλαλ ππφςε ηα παγθφζκηα ζρέδηα ησλ ΖΠΑ  θαη ιεηηνπξγνχζαλ 

ηαπηφρξνλα ππνζηεξηθηηθά θαη πξνιεπηηθά πξνο απηά. Τπνζηεξηθηηθά, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζεσξήζεηο ηνπ επηζεηηθνχ ξεαιηζκνχ θαη πξνιεπηηθά, 

θαζφζνλ απνηεινχζε ην πξψην βήκα ηεο εμάπισζεο ησλ ΖΠΑ εθηφο θαη πέξαλ  

ησλ γεσγξαθηθψλ πεξηνξηζκψλ ηνπ «πεξηθεξεηαθνχ εγεκφλα».Υσξίο κηα δπλαηή 

Δπξσπατθή αγνξά γηα ηα ακεξηθαληθά πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο, νη πεξηζζφηεξνη 

ζρεδηαζηέο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πίζηεπαλ πσο ε ακεξηθαληθή νηθνλνκία δελ 

ζα κπνξνχζε λα θξαηήζεη ηελ επεκεξία πνπ είραλ πεηχρεη ζηε δηάξθεηα ηνπ 

πνιέκνπ. Δπηπξφζζεηα ηα ζπλδηθάηα ζηηο HΠA κεηά δπζθνιίαο είραλ πεηζαξρήζεη 

ζηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ αηηεκάησλ ηνπο ζηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ, θαη δελ ζα 

δέρνληαλ πεξηζζφηεξν ηηο πεξηθνπέο ζηνπο κηζζνχο ηνπο. 

Ζ Ακεξηθαληθή απηνθξαηνξία, πξνθεηκέλνπ λα εδξαησζεί θαη λα 

αλαπαξάγεη δηεπξπκέλα ηελ ηζρχ ηεο, φπσο φιεο νη απηνθξαηνξίεο ζηελ ηζηνξία, 

έρεη αλάγθε απφ έλα νκνγελέο νηθνλνκηθφ, ζηξαηησηηθφ, πνιηηηθφ, πνιηηηζηηθφ θαη 

ηδενινγηθφ πεξηβάιινλ. Ο φξνο «νκνγελέο πεξηβάιινλ», ππνδειψλεη έλα πεδίν 

πνπ δηακνξθψλεηαη πξσηίζησο ππφ ηελ επίδξαζε ηεο απηνθξαηνξηθήο δχλακεο, ε 

νπνία έηζη επηβάιιεηαη σο ε κνλαδηθή θαη αδηακθηζβήηεηε νηθνλνκηθή, ζηξαηησηηθή, 

πνιηηηθή, πνιηηηζηηθή θαη ηδενινγηθή δχλακε. Ζ δεκηνπξγία ηνπ λένπ νηθνλνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηνπ Bretton Woods,35απνηέιεζε κηα ηππηθή επεθηαηηθή εθζηξαηεία 

                                            

35«ΗΠαγθνζκηνπνίεζεηεοεμνπζηνθξέλεηαο:Καηεδαθίδνληαοηηοθνηλσλίεο»,ΚιεάλζεοΓξίβαο,2008Γηαζέζ
ηκνζηνδηαδηθηπαθφηφπν:http://endeia1.wordpress.com 

http://endeia1.wordpress.com/%00
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πνπ θαιχπηεη ηνπο αλνκνιφγεηνπο νηθνλνκηθνχο θαη πνιηηηθνχο ζηφρνπο ησλ ΖΠΑ 

κε έλα αλζξσπηζηηθφ πξφζρεκα θαη ζηφρεπε ζηελ αλαδηάηαμε ησλ δσλψλ 

επηξξνήο, ηνλ έιεγρν ησλ αγνξψλ θαη ηελ νηθνλνκηθή, πνιηηηθή θαη ζηξαηησηηθή 

δηείζδπζε 

Σν ζχζηεκα ηνπ Bretton Woods αληαλαθινχζε νπζηαζηηθά ηηο 

κεηαπνιεκηθέο δεζκεχζεηο ησλ ΖΠΑ: λα ππνζηεξηρζείέλα παγθφζκηννηθνλνκηθφ 

ζχζηεκα βαζηζκέλν ζηελ ειεπζεξία ηνπ εκπνξίνπ θαη ηελνκηζκαηηθή 

κεηαηξεςηκφηεηα. Οη ΖΠΑ πίζηεπαλ φηη ε ακεξηθαληθή κεηαπνιεκηθή νηθνλνκηθή 

επκάξεηα – θαζψο θαη ε εζσηεξηθή πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα – ήηαλ 

άξξεθηαζπλδεδεκέλε κε ηελ ηθαλφηεηα εμαγσγήο αγαζψλ θαη θεθαιαίσλ, ηδηαίηεξα 

ζηελ Δπξψπε. Έηζη ε Washington πξνψζεζε ην ζχζηεκα ηνπ Bretton Woods γηαηί 

ε «ζηαζεξφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαη λνκηζκαηηθψλ αγνξψλ απμάλνπλ ηελ αλάγθε 

ησλ ακεξηθαληθψλ εμαγσγψλ, δεκηνπξγνχλ ζέζεηο εξγαζίαο ζηηο ΖΠΑ θαη αζθαιείο 

μέλεο επελδχζεηο». (Layne 2006) 

Έλαο αθφκε ιφγνο πνπ νη ΖΠΑ πξνζπάζεζαλ λα εδξαηψζνπλ έλα ηέηνην 

πνιηηηθννηθνλνκηθφ ζχζηεκα είλαη ν έιεγρνο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο θαη ην 

κέζν επίηεπμεο ηνπ ειέγρνπ απνηεινχζε ην ακεξηθαληθφ λφκηζκα, δειαδή ην 

δνιάξην. Σν δνιάξηνθαζηεξψζεθε σο ην θχξην λφκηζκα ησλ απνζεκαηηθψλ, 

γεγνλφο πνπ ην ηνπνζεηεί ζε κία εηδηθή θαη παλίζρπξε θαη θεληξηθή ζέζε ζηε 

παγθφζκηα νηθνλνκία. Σν θαηά πφζν ε ζέζε απηή ζα απνηεινχζε θαη 

αδηαπξαγκάηεπηε πξσηνθαζεδξία ζα απνηειέζεη θαη ην ζηνίρεκα ησλ ΖΠΑ ζην 

δηεζλέο ζχζηεκα αθνχ ν ξφινο ηνπο θαη ην κέζν επίηεπμήο ζπλδένληαη άξξεθηα 

ζχκθσλα κε ηνπο επηζεηηθνχο ξεαιηζηέο. 

H Αζθάιεηα ήηαλ έλαο αθφκε παξάγνληαο πνπ παξαθίλεζε ηηο ΖΠΑ λα 

δνκήζνπλ ην ζχζηεκα ηνπ Bretton Woods. Τπνζηήξηδαλ φηη ε ειεπζεξία ηνπ 

εκπνξίνπ κε φιεο ηηο ρψξεο λα έρνπλ ηζφηηκε πξφζβαζε ζηα αγαζά θαη ηηο 

λνκηζκαηηθέο αγνξέο ζα εμαζθάιηδε ηα ζεκέιηα γηα εηξεληθή θαη απνδνηηθή 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ. Σέινο, νη ΖΠΑ κέζα απφ κία ηέηνηα δηεπξπκέλε 

θαη πνιπκεξή νηθνλνκηθή πνιηηηθή, πξνσζνχζαλ ηα γεσπνιηηηθά ηνπο ζπκθέξνληα 

ζηε θχξηα πεξηνρή ελδηαθέξνληφο ηνπο πνπ ήηαλ ε Δπξαζία, εηδηθά 
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ςπρξνπνιεκηθά. Κάηη πνπ νδήγεζε θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο θηλήζεηο πνπ 

απνζθνπνχζαλ ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ακεξηθαληθψλ ζπκθεξφλησλ. 

(Καηζνπιάθνπ 2010) 

Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη κε ην Bretton Woods επαλαθαζνξίζηεθε ε 

ζεκαζία ησλ φξσλ ηφζν ηεο γεσπνιηηηθήο φζν θαη ηεο γεσνηθνλνκίαο, αθνχ 

επαλαθαζνξίζζεθαλ νη δπλαηφηεηεο ηεο νηθνλνκηθήο αιιεινεπίδξαζεο κεηαμχ 

θξαηψλ πνπ ηνπιάρηζηνλ δελ ζπλνξεχνπλ, αιιά κέζσ ηνπ λνκίζκαηνο είλαη ηθαλέο 

λα ζπλάςνπλ νηθνλνκηθέο ζπκκαρίεο θαη λα δξάζνπλ απφ θνηλνχ πξναζπηδφκελεο 

θνηλά εζληθά  ή  «ζπκκαρηθά» ζπκθέξνληα. 

Μεηά απφ ιίγα ρξφληα απνδείρζεθε φηη ην Bretton Woods δελ ήηαλ έλα 

ζηαζεξφ ζχζηεκα πνπ δελ κπνξνχζε ηειηθά λα ειεγρζεί απφιπηα απφ ηηο ΖΠΑ. 

Έηζη ηε δεθαεηία 1950 – 1960 ηα πξψηα ξήγκαηα αξρίδνπλ λα εκθαλίδνληαη. Ζ 

δηεζλήο λνκηζκαηηθή θξίζε έθηαζε ζην απφγεην ηεο ην 1971. Έηζη ν πξφεδξνο 

Nixon αλαθνηλψλεη κηα ζεηξά νηθνλνκηθψλ κέηξσλ κε ζθνπφ ηελ αλάθακςε. Με 

απηή ηελ αλαθνίλσζε νπζηαζηηθά ν πξφεδξνο ησλ ΖΠΑ έθαλε ζε φινπο γλσζηφ φηη 

νη ΖΠΑ παχνπλ λα εγγπνχληαη γηα ηεδηεζλή λνκηζκαηηθή ζηαζεξφηεηα, ην ζχζηεκα 

ηνπ Bretton Woods έρεη πιένλ παξέιζεη ελψ ε εγεκνλία ηνπ δνιαξίνπ έθηαζε ζην 

ηέινο ηεο(Gokay 2005). 

πκπεξαζκαηηθά, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ν Β΄ΠΠ απέζπαζε 

νξηζηηθά ηηο ΖΠΑ απφ ηελ χθεζε γηα λα ηηο θαηαζηήζεη ηελ νηθνλνκηθή ππεξδχλακε 

ηνπ πιαλήηε. Ο θξαηηθφο κεραληζκφο απέθηεζε ηα κφληκα γλσξίζκαηα ηνπ, θαζψο 

θαη νη ππεξεζίεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηηο πνιεκηθέο αλάγθεο έγηλαλ ζηνηρεία 

ηνπ ζπζηήκαηνο : ην ππνπξγείν Άκπλαο, ε Κεληξηθή Τπεξεζία Πιεξνθνξηψλ 

(C.I.A.) θαη ε Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ πνιεκηθή 

βηνκεραλία, ζρεκάηηζαλ ην θαηλφκελν πνπ ν Eisenhower ζα απνθαινχζε 

αξγφηεξα ην «ζηξαηησηηθφ – βηνκεραληθή ζχκπιεγκα» (Βεξέκεο 2010). 

 

5.3 Σο χϋδιο Marshall 

χκθσλα κε ηνλ Churchill, ην θαινθαίξη ηνπ 1945, ε Δπξψπε «έκνηαδε κε 

έλα ζσξό εξείπηα, κε λεθξνηαθείν θαη ηδαληθό πεξηβάιινλ γηα ιηκνύο θαη κίζνο». 

Αληίζηνηρα, ν ππνπξγφο εμσηεξηθψλ ησλ ΖΠΑ, George Marshall πξφηεηλε ζηελ 

θπβέξλεζή ηνπ λα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ αλνηθνδφκεζε ηεο Δπξψπεο, θαζφζνλ «Οη 

νξαηέο θαηαζηξνθέο, είλαη ιηγόηεξν ζνβαξέο από ηελ πιήξε απνζύλζεζε ηνπ 
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ηζηνύ ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο», θαη ζπλερίδνληαο δηαπίζησλε φηη : «Ο αζζελήο 

ρεηξνηεξεύεη ελώ νη γηαηξνί ζπδεηνύλ». Ο ζηξαηεγφο, θπζηθά αλαθεξφηαλ ζηελ 

πηζαλή αλάθιεζε ησλ αλαθιαζηηθψλ ηνπ απνκνλσηηζκνχ, πνπ είρε θξαηήζεη ηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο καθξηά απφ ηηο επξσπατθέο ππνζέζεηο ηα ρξφληα ηνπ 

Μεζνπνιέκνπ (Βνπιγαξεο 2002).  

Ο Ακεξηθαλφο δηπισκάηεο George Kennan36δίδνληαο ην ζηίγκα ηεο 

ακεξηθαληθήο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζήζεθε ηα επφκελα ρξφληα έιεγε «… ην θύξην 

ραξαθηεξηζηηθό ηεο ακεξηθαληθήο πνιηηηθήο απέλαληη ζηελ Σνβηεηηθή Έλσζε ζα 

πξέπεη λα είλαη κία ππνκνλεηηθή αιιά ζηαζεξή θαη άγξππλε ¨΄ζπγθξάηεζε΄΄ 

(containment) ησλ επεθηαηηθώλ ηάζεσλ ηεο […]»Με ηα ιφγηα απηά πεξηέγξαθε ηελ 

θπξίαξρε αληίιεςε ζηελ εμσηεξηθήπνιηηηθή ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ γηα ηνλ 

θνκκνπληζκφ, πνπ φπσο πξνείπακε,  ζεσξνχληαλ  θίλδπλνο γηα ηα ζπκθέξνληα 

θαη ησλ ΖΠΑ. ηηο 12 Μαξηίνπ ηνπ 1947 ν πξφεδξνο ηεο ρψξαο Harry Truman, 

αγνξεχνληαο ζην Κνγθξέζν, δεζκεχζεθε φηη ε ρψξα ηνπ ζα παξείρε γελλαία 

νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζηα θξάηε πνπ ζα«επηζπκνύζαλ θαη ζα «[…]αληηζηέθνληαλ ζε 

απόπεηξεο θαζππόηαμεο από νπιηζκέλεο κεηνςεθίεο ή από μέλεο πηέζεηο[…]»37. 

Σν πξφβιεκα, φπσο πξναλαθέξακε, επηθεληξσλφηαλ ζηε ζπιινγηζηηθή φηη: 

ε πελία ζα νδεγνχζε ηε Γεξαηά Ήπεηξν πξνο ηα αξηζηεξά, κε ηνλ ηξφπν πνπ είρε 

σζήζεη ηε κεζνπνιεκηθή Γεξκαλία ζηελ αγθαιηά ησλ λαδί. Άιισζηε, νη ελδείμεηο 

δελ πξνθαινχζαλ αηζηνδνμία: ζηε Βξεηαλία είραλ έιζεη ζηελ εμνπζία νη Δξγαηηθνί 

ηνπ Clement Richard Attlee, ελψ ζηε Γαιιία θαη ζηελ Ηηαιία νη θνκκνπληζηέο 

βξίζθνληαλ ζε άλνδν, ράξε θαη ζηνλ ξφιν ηνπο ζηελ Αληίζηαζε. Αθφκε θαη νη 

κεηξηνπαζείο πνιηηηθνί ηνπ Κέληξνπ ζηελ Δπξψπε έθαλαλ ιφγν γηα κηα ζηξαηεγηθή 

«ηξίηεο δχλακεο», πνπ ζα θξαηνχζε απνζηάζεηο απφ ακθφηεξεο ηηο 

ππεξδπλάκεηο. ηνπο δηπισκαηηθνχο θχθινπο ηεο Οπάζηγθηνλ ππήξρε ν θφβνο ηεο 

δπλαηφηεηαο ηνπ Joseph Stalin λα πξνθαιέζεη θνκκνπληζηηθή επαλάζηαζε ζηελ 

Δπξψπε «ζεθψλνληαο απιψο ην αθνπζηηθφ».  

Υσξίο ακθηβνιία, ε παξνρή νηθνλνκηθήο βνήζεηαο ζηνπο Δπξσπαίνπο 

ήηαλ έλα επθπέο ζηξαηήγεκα πνπ ρηππνχζε ην πξφβιεκα ζηε ξίδα ηνπ. Σν 

                                            

36 Πεξηζζφηεξα ζην https://history.state.gov/departmenthistory/short-history/kennan 

37 Πεξηζζφηεξα ζην https://history.state.gov/departmenthistory/short-history/truman 
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πξφβιεκα πιένλ εζηηαδφηαλ ζηελππεξςήθηζε ηνπ ζην Κνγθξέζν ζε φηη αθνξά ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο δηπισκαηίαο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηεο 

Τςειήο ζηξαηεγηθήο ησλ ΖΠΑ38.πσο ραξαθηεξηζηηθά δήισζε ν Marshall«Η 

πνιηηηθή καο δελ ζηξέθεηαη ελαληίνλ ελόο θξάηνπο ή ελόο δόγκαηνο, αιιά ελαληίνλ 

ηεο πείλαο, ηεο θηώρεηαο, ηνπ δεζπνηηζκνύ θαη ηνπ ράνπο». Ο ζηξαηεγφο Marshall 

ζηε δεκφζηα νκηιία ηνπ ήηαλ πξνζεθηηθφο ψζηε λα κε θαλεί φηη ην ζρέδην 

νηθνλνκηθήο βνήζεηαο ζηξεθφηαλ εκκέζσο ελαληίνλ ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο. 

Άιισζηε ε παξνρή βνήζεηαο πξνζθέξζεθε επίζεο (θαη απηή είλαη κηα 

ελδηαθέξνπζα πηπρή ηεο ακεξηθαληθήο πνιηηηθήο) ζηε Μφζρα θαη ζηα θξάηε ηεο 

Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, ηα νπνία είραλ πεξηέιζεη ππφ ηελ επηξξνή ηεο  κφλν πνπ σο 

φξνο εηέζε λα θαηαζηνχλ νη νηθνλνκίεο ηνπο «δηαθαλείο» ζηε Γχζε.(Wee 1984) 

Οη39 αλαιπηέο εθηηκνχλ ζήκεξα φηη ν ζνβηεηηθφο εγέηεο έραζε ηελ επθαηξία 

λα εθηξνρηάζεη ην ρέδην Marshall: αλ ε Μφζρα είρε απνδερζεί λα ζπκκεηάζρεη, ην 

πξφγξακκα νηθνλνκηθήο βνήζεηαο δελ ζα είρε δηέιζεη πνηέ ηηο πκπιεγάδεο ηνπ 

ακεξηθαληθνχ Κνγθξέζνπ. Σν ζρέδην ελεθξίζε ηειηθά απφ ηελ ακεξηθαληθή 

λνκνζεηηθή εμνπζία ηελ άλνημε ηνπ 1948. Δίρε πξνεγεζεί ην «ζεξκφ επξσπατθφ 

θαινθαίξη ηνπ 1947, φηαλ, κεηά απφ αξθεηέο δηαβνπιεχζεηο, δεθαέμη επξσπατθέο 

ρψξεο απνδέρζεθαλ ηειηθά ηελ ακεξηθαληθή βνήζεηα: Ηζιαλδία, Ννξβεγία, 

νπεδία, Βξεηαλία, Γαλία, Ηξιαλδία, Οιιαλδία, Βέιγην/Λνπμεκβνχξγν, Γπηηθή 

Γεξκαλία, Απζηξία, Γαιιία, Πνξηνγαιία, Ηηαιία, Διιάδα θαη Σνπξθία. Ζ πξνψζεζε 

ηνπ ρεδίνπ Marshall ππνβνεζήζεθε ζεκαληηθά θαη απφ ηε ρεηξνηέξεπζε ησλ 

ζρέζεσλ ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο κε ηνπο πκκάρνπο ηεο ζηνλ Β'ΠΠ. Σα γεγνλφηα 

ηνπ Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1948 ζηελ Σζερνζινβαθία, πνπ πεξηήιζε πιένλ ππφ ηνλ 

ζηελφ έιεγρν ηεο Μφζραο, θαη ε εθπαξαζχξσζε ηνπ θίια πξνζθείκελνπ πξνο ηε 

Γχζε ηζέρνπ ππνπξγνχ Δμσηεξηθψλ Jan Garrigue Masaryk ιεηηνχξγεζαλ σο 

θαηαιχηεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ «ρεδίνπ Marshall» απφ ηνπο εθιεγκέλνπο 

αληηπξνζψπνπο ηνπ ακεξηθαληθνχ ιανχ ζηελ Οπάζηγθηνλ (Παπαρειάο 1998). 

ε φηη αθνξά ηηο νηθνλνκηθέο ζηνρεχζεηο  ηνπ πξνγξάκκαηνο  ε αλαθνξά 

ηνπ πθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ William L. Clayton είλαη απνθαιππηηθή 

                                            

38http://www.tovima.gr/world/article/?aid=89535 

39http://tvxs.gr/news/san-simera/sxedio-marsal-i-allileggyi-toy-psyxroy-polemoy 

http://tvxs.gr/news/san-simera/sxedio-marsal-i-allileggyi-toy-psyxroy-polemoy
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:«Φξεηαδόκαζηε  αγνξέο,κεγάιεο αγνξέο,γηα λα πνπιήζνπκε ηα πξντόληα καο». Ζ 

παξαηήξεζε ηνπ απηή θαλεξψλεη φηη, θαηά ην δεχηεξν ήκηζπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ '40, 

νη ΖΠΑ είραλ δηαπηζηψζεη ηελ αλάγθε ηνπρεδίνπMarshall ηνπιάρηζηνλ ηφζν φζν 

θαη ε Δπξψπε. Οη Ακεξηθαλνί παξαδέρνληαη ζήκεξα φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο απφ 

ηα 13 δηζ. δνιάξηα ηεο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο (γχξσ ζηα 100 δηζ. δνιάξηα 

ζεκεξηλήο ηζνηηκίαο) επέζηξεςε ζηελ Ακεξηθή, απφ ηελ νπνία εηζήγαγαλ νη 

Δπξσπαίνη ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ αμηνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλνηθνδφκεζε 

ησλ θξαηψλ ηνπο.ε ζεκεξηλέο ηηκέο ην πνζφ αληηζηνηρεί ζε 145 δηζ. δνιάξηα (130 

δηζ. επξψ). πγθξηηηθά, ζα ιέγακε φηη ην πνζφ πνπ ρξεηάζηεθε ν Barack Hussein 

Obama IΙ,γηα λα βγάιεη ηηο ΖΠΑ απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008 ήηαλ 787 δηζ. 

δνιάξηα (706 δηζ. επξψ).40 

ηελ νπζία ν Λεπθφο Οίθνο δελ είρε απηαπάηεο: γλψξηδε φηη θχξηνο 

πξννξηζκφο ησλ ακεξηθαληθψλ εμαγσγψλ, φπσο πξναλαθέξακε,  ήηαλ θαηά 

παξάδνζε ε Δπξψπε. Αλ ν πξφεδξνο Truman ήζειε λα ζπλερηζηεί ε θαιπάδνπζα 

αλάπηπμε πνπ είρε γλσξίζεη ε ακεξηθαληθή νηθνλνκία ζηα ρξφληα ηνπ πνιέκνπ, 

μεθεχγνληαο απφ ηελ θνηλσληθά νδπλεξή νηθνλνκηθή θξίζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ '30, 

ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα ρξεκαηνδνηήζεη ηε Γεξαηά Ήπεηξν. Απηή ήηαλ κηα 

πξαγκαηηθφηεηα, ε νπνία δελ είρε δηαθχγεη θαη ηεο πξνζνρήο ησλ εξγαηηθψλ 

ζπλδηθάησλ: νη ζπλδηθαιηζηέο αληειήθζεζαλ έγθαηξα φηη ην ρέδην Marshall ζα 

έδηλε πεξαηηέξσ ψζεζε ζηελ αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο θαη ζα δεκηνπξγνχζε 

ζέζεηο εξγαζίαο. ηξαηεπφκελνη ζηελ ππφζεζε ηεο επεκεξίαο ηεο Δπξψπεο, νη 

Ακεξηθαλνί δελ έπεηζαλ απιψο ηνπο εαπηνχο ηνπο φηη ήηαλ «εζηθό έζλνο», 

ζπγρξφλσο εμαζθάιηδαλ θαη ηε δηθή ηνπο επεκεξία.  

Ζ ρνξεγία ηεο βνήζεηαο απηήο έγηλε απνθιεηζηηθά κε φξνπο πνπ ηέζεθαλ 

απφ ηελ Οπάζηγθηνλ.(Καηζνπιάθνπ 2010)Σν παξαπάλσ είλαη απνιχησο ινγηθφ 

αθνχ ήηαλ επηβεβιεκέλν απφ ηνπο φξνπο ηεο εζσηεξηθήο λνκηκνπνίεζεο ησλ 

ξεαιηζηψλ θαη ζπλδεφηαλ άκεζα κε ηηο πξνυπνζέζεηο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Απηνί πξνέβιεπαλ ηελ θαηαζηνιή ησλ θνκκνπληζηηθψλ 

απεηιψλ θαη ηελ έκκεζε πεξηζηνιή ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ δηθαηνχρσλ θξαηψλ, κηαο 

θαη κε φπιν ην κπινθάξηζκα ησλ πηζηψζεσλ ε ακεξηθαληθή εγεζία κπνξνχζε λα 

                                            

40http://www.iefimerida.gr/news/345860/70-hronia-shedio-marsal-giortasan-sti-germania-ti-simainei-gia-tin-

ellada-eikones#/ 
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επηβάιιεη ηηο απφςεηο ηεοζηηο ζπκβαιιφκελεο θπβεξλήζεηο ζε πεξίπησζε πνπ 

απηέο παξέθιηλαλ απφ ηα πξνβιεπφκελα. 

Σν κεγάιν φκσο επίηεπγκα ηνπ ρεδίνπ ήηαλ ε απνκάθξπλζε απφ ηε 

ζηξαηησηηθή παξαγσγή θαη ε κεηαζηξνθή ζηελ πνιηηηθή παξαγσγή. πσο δείρλεη 

ν παξαθάησ πίλαθαο, απηή ε κεηαζηξνθή - φπσο κεηξήζεθε απφ ηηο κεηψζεηο ησλ 

ζπλνιηθψλ νκνζπνλδηαθψλ δαπαλψλ θαη ζηηο ζηξαηησηηθέο δαπάλεο - ήηαλ 

δξακαηηθή, αιιά δελ πξνθάιεζε ηνπο θιπδσληζκνχο πνπ πνιινί Ακεξηθαλνί 

θνβνχληαη. Αληίζεηα, ην ακεξηθαληθφ ΑΔΠ εμαθνινχζεζε λα αλαπηχζζεηαη κεηά 

ηνλ πφιεκν (αλ θαη φρη ηφζν γξήγνξα φπσο είρε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ). Σν 

πςειφ επίπεδν ακπληηθψλ δαπαλψλ κε ηε ζεηξά ηνπ ζπλέβαιε ζηε δεκηνπξγία ηνπ 

«ζηξαηησηηθνχ-βηνκεραληθνχ ζπγθξνηήκαηνο», ηνπ δηθηχνπ ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ, κε 

θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ, παλεπηζηεκίσλ θαη νκνζπνλδηαθψλ ππεξεζηψλ, νη 

νπνίεο ζρεκάηηζαλ ζπιινγηθά ακεξηθαληθή ακπληηθή πνιηηηθή θαη δξαζηεξηφηεηα 

θαηά ηε δηάξθεηαηνπ επεξρφκελνπ  Φπρξνχ πφιεκνπ. (Tassava n.d.) 

 

Πίνακαρ 9. Ομοζπονδιακέρ Γαπάνερ μεηά ηο Β΄ΠΠ41 

 

Ολνκαζηηθφ 
ΑΔΠ 

(Nominal GDP) 

Οκνζπνλδηαθέο Γαπάλεο  
(Federal Spending) 

Ακπληηθέο Γαπάλεο 
(Defense Spending) 

Έηνο χλνιν % 
Αχμεζε χλνιν 

% 
Αχμεζε 

% Πνζνζηφ 
ΑΔΠ χλνιν 

% 
Αχμεζε 

% Πνζνζηφ 
ΑΔΠ 

% Πνζνζηφ 
Οκνζπ. 

Γαπαλψλ 

1945 223.10 
 

92.71 1.50% 41.90% 82.97 4.80% 37.50% 89.50% 

1946 222.30 -0.36% 55.23 -40.40% 24.80% 42.68 -48.60% 19.20% 77.30% 

1947 244.20 8.97% 34.5 -37.50% 14.80% 12.81 -70.00% 5.50% 37.10% 

1948 269.20 9.29% 29.76 -13.70% 11.60% 9.11 -28.90% 3.50% 30.60% 

1949 267.30 -0.71% 38.84 30.50% 14.30% 13.15 44.40% 4.80% 33.90% 

1950 293.80 9.02% 42.56 9.60% 15.60% 13.72 4.40% 5.00% 32.20% 

Πεγή:https://eh.net/encyclopedia/the-american-economy-during-world-war-ii/ 

 

χκθσλα κε ηηο ζεσξήζεηο ηνπ Mearsheimer θαη ησλ ινηπψλ επηζεηηθψλ 

ξεαιηζηψλ,νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ Πιαλεηηθνχ εγεκφλα πξνυπνζέηνπλ ηφζν 

ηελ «ζθιεξή δχλακε» ηεο ζηξαηησηηθήο ηζρχνο φζν θαη  ηε «καιαθή δχλακε» ηεο 

                                            

41Μεηηκέο ηζνηηκίαοδνιαξίνπ ηνπ 1945 
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νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο ππεξνπιίαο. Σν εξγαιείν ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε, φπσο 

πξναλαθέξακε,  ήηαλ πξάγκαηη ην ρέδην Marshal κε ην νπνίν ε πινχζηα θαη 

αιψβεηε,απφ ηνλ πφιεκν, Ακεξηθή αλαιάκβαλε έλα γηγαληηαίν πξφγξακκα γηα ηελ 

νηθνλνκηθή αλαζπγθξφηεζε ηεο θαηεζηξακκέλεο Δπξψπεο. χκθσλα κε απηφ ην 

πεξίζζεπκα ζηξαηησηηθήο ηζρχνο ζα έπξεπε λα απνξξνθεζεί, ζηαδηαθά θαη 

ππνινγηζκέλα, απφ ηελ καιαθή ηζρχ. Ζ επηινγή απηή, φπσο είπακε,  ήηαλ 

απεξίθξαζηα κηα ηδηνθπήο ζηξαηεγηθή επηινγή. Με απηή ηε θαηλνκεληθά 

«γελλαηφδσξε» επηινγή νη Ακεξηθαλνίαλαζπγθξνηνχζαλ ηελ επξσπατθή αγνξά, 

φκσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ νηθνλνκηθή δηπισκαηία κε δηηηφ 

ζθνπφ. Άλνηγαλ θαη δηεχξπλαλ ηε βαζηθή επηινγή ζηελ βηνκεραλία ηνπο γηα 

δηαηήξεζε θαη επέθηαζε ζε «εθηφο» Ακεξηθήο αγνξέο θαη επέβαιιαλ ηελ 

παληνθξαηνξία ηνπο ζηελ Δπξψπε. 

Σα φζα αλαθέξακε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην γηα ηηο ζεσξήζεηο ηνπ 

Keynes θαη ηελ ζπλδξνκή ηνπο ζηελ έμνδν απφ ηελ θξίζε ηεο νηθνλνκίαο ησλ ΖΠΑ 

ηζρχνπλ θαη γηα απηήλ ηελ πεξίνδν, θαζφζνλ δελ κπνξεί, νηθνλνκηθά ηνπιάρηζηνλ, 

λα ζπάζεη θαη λα απνθνπεί απφ ηελ πεξίνδν ηεο έκκεζεο θαη άκεζεο εκπινθήο 

ησλ ΖΠΑ ζην Β΄ΠΠ, αιιά λα ζεσξεζεί ζπλέρεηα ηεο. Αιιάδεη επηηεδεπκέλα ε 

ρξήζε ηνπ πξντφληνο παξαγσγήο ηεο Ακεξηθαληθήο νηθνλνκίαο, αιιά δελ ππάξρεη 

δηαθνξνπνίεζε ζηνλ ηξφπν ζθέςεο. Τπάξρεη κηα ζπλέρεηα, ζε πεπαηεκέλε νδφ, ε 

νπνία εμππεξεηεί θαη επεθηείλεη δπλαηφηεηεο θαη κέζα ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ 

δηεζλψλ ζρέζεσλ αληίζηνηρα.  

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Ζ΄ 

6. Η ΕΞΕΛΙΞΗ/ΜΕΣΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΚΕΤΝΙΑΝΗ ΘΕΩΡΗΗ 
Σα 25 ρξφληα κεηαμχ 1950 θαη 1975 ήηαλ κηα ρξπζή επνρή γηα ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Δπξψπεο. Αξθεί λα αλαθέξνπκε φηη ην θαηά θεθαιή 

Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ ηεο Δπξψπεο απμαλφηαλ θαηά 3,8% ην ρξφλν γηα φιε 

απηήλ ηελ πεξίνδν θαη νη ιφγνη ηεο επηηπρίαο απηήο ήηαλ πνηθίινη. 

Έλαο απφ απηνχο ήηαλ ν ζπλδπαζκφο ελφο ζηαζεξνχ πιαηζίνπ 

εμσηεξηθψλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ θαη ηεο δπλαηφηεηαο παξέκβαζεο ζηελ 

εζσηεξηθή νηθνλνκία απφ ην θξάηνο. Αμίδεη λα ηνληζηεί φηη ε ζπλζήθε ηνπ Bretton 

Woodsεμαζθάιηδε απφ ηε κία πιεπξά παγθφζκηα λνκηζκαηηθή ζηαζεξφηεηα θαη 

πεξηνξηζκφ ηεο θεξδνζθνπηθήο θίλεζεο θεθαιαίσλ, ελψ απφ ηελ άιιε απέθεπγε 
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ηνλ πξνπνιεκηθφ ζθφπειν ηεο απνκφλσζεο ησλ νηθνλνκηψλ ζηεξίδνληαο ην 

δηεζλέο εκπφξην .Δπηπιένλ,ε λνκηζκαηηθή πξνζηαζία πνπ παξείρε ζηηο νηθνλνκίεο 

«έιπλε ηα ρέξηα» ζηηο εζληθέο θπβεξλήζεηο γηα λα αθνινπζήζνπλ ελεξγέο πνιηηηθέο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.  

Δπηπξφζζεηα, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη θαη ην ζρέδην Marshal 

ιεηηνχξγεζε σο έλαο άιινο ιφγνο επηηπρίαο. ηφρνο ηνπ, φπσο είπακε, ήηαλ ηελ 

πξφιεςε κηαο λέαο νηθνλνκηθήο χθεζεο, κέζα απφ ηελ αλάθακςε ηνπ εκπνξίνπ 

αλάκεζα  ζηελ Δπξψπε θαη ηηο ΖΠΑ. Ζ πεπνίζεζε-βεβαίσζε φηη πνιχ ζχληνκα ε 

ακεξηθαληθή νηθνλνκία ζα είρε παξαγσγή πνιχ πεξηζζφηεξσλ πξντφλησλ απφ φζα 

ζα κπνξνχζε λα ειπίδεη φηη ζα δηαζέζεη ζηνπο παιηνχο αγνξαζηέο ιεηηνχξγεζε σο 

βάζε ζρεδίαζεο. Έλαο άιινο ιφγνο πινπνίεζεο ηνπ ήηαλ θαη ε αιιαγή ηεο 

λννηξνπίαο ηνπ «ληθεηή», ππφ ην πξίζκα ηεο Κευλζηαλήο ζεψξεζεο42, πνπ αληί λα 

απαηηεί ηελ ηηκσξία ηνπ εηηεκέλνπ, φπσο έγηλε ζην Α΄ΠΠ, πξνέβεζαλ, νη ληθεηέο,  

ζηελ ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε επελδχζεσλ.  

Ζ ρξπζή επνρή απηή, σζηφζν έκειιε λα θζάζεη ζηα φξηα ηεο, εμαηηίαο ησλ 

δχν πεηξειατθψλ θξίζεσλ ηνπ 1973 θαη ηνπ 1978 πνπ πξνθιήζεθαλ φηαλ ην 

θαξηέι ησλ πεηξειαηνπαξαγσγψλ ρσξψλ δηπιαζίαζε δχν θνξέο δηαδνρηθά ηελ 

ηηκή απηήο ηεο ηφζν ζεκαληηθήο εηζξνήο ζε φιεο ηηο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο. 

Ζ θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγήζεθε απνθιήζεθε «ζηαζηκνπιεζσξηζκφο» 

θαη έιαβε ρψξα ζε ζπλζήθεο θπκαηλφκελσλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ θαζψο, 

απφ ην 1971, νη ΖΠΑ είραλ αλαζηείιεη ηε ζπλζήθε ηνπ Bretton Woods. Οη ξπζκνί 

αλάπηπμεο έπεζαλ θαη ε θπξηαξρία ηνπ Κευλζηαληζκνχ, φπσο είπακε,  

ηεξκαηίζηεθε ζεσξεηηθά θαη φπσο ζα δνχκε παξνδηθά. 

Απφ νηθνλνκηθήο πιεπξάο ε Δπξψπε, σο ζπλέπεηα ηεο «λέαο ιχζεο», 

πέηπρε  λα δεκηνπξγήζεη κία ηεξάζηηα αγνξά θαηαλαισηψλ πςεινχ εηζνδήκαηνο 

πνπ έδσζε ζεκαληηθή ψζεζε ζηελ θεξδνθνξία ησλ επηρεηξήζεσλ, θαηά πξψην 

ξφιν ησλ Ακεξηθαληθψλ,  θαη ζηελ αλάπηπμε θαηλνηνκηψλ θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

Σα παξαπάλσ έγηλαλ κε ηελ ζπκβνιή, φπσο είπακε, ησλ ΖΠΑ πνπ εθ ηνπ 

                                            

42ηνιηγφηεξνγλσζηφέξγνηνπνKeynes,  TheEconomicConsequencesofthePeace, ππνζηήξημε ηνπο 

ιφγνπο δηαθνξεηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο ιχζεο. 
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απνηειέζκαηνο επηβεβαίσζαλ ηελ επηινγή ηνπ πξψηνπ βήκαηνο εμάπισζεο αιιά 

θαη ηεο ζεψξεζεο πνπ αλαδεηθλχεη ηελ Δπξψπε σο ην θέληξν ηνπ θφζκνπ. 

Ο ζηαζηκνπιεζσξηζκόο43 ηεο πεξηφδνπ 1973-1979, δελ κπνξνχζε λα 

εμεγεζεί ηθαλνπνηεηηθά απφ ηελ Κευλζηαλή44 ζεσξία, κε απνηέιεζκα λα γίλνπλ 

δεκνθηιείο λενθηιειεχζεξεο εξκελείεο ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ ζπλδέζεθαλ κε ην 

έξγν δχν κεγάισλ ζεσξεηηθψλ, ηνπ Milton Friedman45 θαη ηνπ Friedrich August 

von Hayek46.  Ο Milton Friedman,εγήζεθε ηνπ θηλήκαηνο ησλ Μνλεηαξηζηψλ θαη 

                                            

43Σηαζηκνπιεζσξηζκόο είλαη ην νηθνλνκηθφ θαηλφκελν θαηά ην νπνίν, γηα έλα δεδνκέλν ρξνληθφ 
δηάζηεκα, παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ πνζνζηψλ αλεξγίαο παξάιιεια κε ηελ αχμεζε ηνπ 
πιεζσξηζκνχ. Πεξηζζφηεξα ζην https://www.euretirio.com/stasimoplithorismos/. 

44 Ωζηφζνππάξρνπλ δηαθσλίεο απφ δηάθνξνπο νηθνλνκνιφγνπο  ζρεηηθά κε ηελ «πνηφηεηα» ηνπ 

θευλζηαληζκνχ ηνπ κεζνπνιέκνπ. 

45O Milton Friedman απνηέιεζε ηνλ εγέηε ηεο κνλεηαξηζηηθήο ρνιήο ηνπ Chicago. Καζ’ φιν ην 

δηάζηεκα ησλ εηψλ 1965 – 1990 ήηαλ έλαο απφ ηνπο θχξηνπο επηθξηηέο ησλ κεηαπνιεκηθψλ 

«θετλζηαλψλ» πνιηηηθψλ θαη ππνζηεξηθηήο ηεο απζηεξήο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζπλδένληαο άκεζα 

ηνλ πιεζσξηζκφ κε ηελ πηζησηηθή επέθηαζε. Κάζε έλλνηα πνπ εηζήγαγε ν Friedman ήηαλ κία 

πξνζπάζεηα αλαίξεζεο ησλ επηθξαηνπζψλ ηφηε θετλζηαλψλ ελλνηψλ κε θχξην ζηφρν ηελ 

ακθηζβήηεζε ηνπ επεξγεηηθνχ ξφινπ ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο ζηελ νηθνλνκία. Σν ρξήκα είλαη 

ζεκαληηθφ (money matters), αιιά κφλν σο λνκηζκαηηθφ θαηλφκελν, πνπ αλ αθεζεί λα εμππεξεηήζεη 

ηα δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα κπνξεί λα νδεγήζεη κφλν ζε πιεζσξηζκφ. Έηζη νη θετλζηαλέο 

παξεκβαηηθέο πνιηηηθέο ακθηζβεηνχληαη θαη ε επηζηξνθή ζηηο ειεχζεξεο αγνξέο θαη ηελ ηδησηηθή 

πξσηνβνπιία θαζαγηάδεηαη ζε έλα θιίκα λένπ πνιηηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ θηιειεπζεξηζκνχ. Ο 

Friedman ήηαλ έλαο αθαδεκατθφο νηθνλνκνιφγνο πνπ φκσο δελ αξληφηαλ θαη ην ξφιν ηνπ 

ζπκβνχινπ ζε πξνγξάκκαηα νηθνλνκηθήο θηιειεπζεξνπνίεζεο. Σηκήζεθε ην 1976 κε ην Nobel 

νηθνλνκίαο θαη ζεκαηνδφηεζε ηελ επνρή ηνπ ιεγφκελνπ «λενθηιειεπζεξηζκνχ» απφ ηε δεθαεηία ηνπ 

’80. 

46Ζ αλαγλψξηζε ηνπ Hayek ήξζε ζηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80, φηαλ ε Βξεηαλίδα 

πξσζππνπξγφο MargaretHildaThatcher απνθάζηζε λα δαλεηζηεί ζεηξά απνθζεγκάησλ απφ ην 

βηβιίν ηνπ «Γξφκνο πξνο ηε Γνπιεία» (1944), µηα θιαζηθή επίζεζε ελάληηα ζηνλ θξαηηθφ 

παξεκβαηηζκφ. Αιιά ζηελ νηθνλνκία δελ ππάξρνπλ πνηέ ηειεζίδηθεο εηπκεγνξίεο. Δλψ ε 

ππεξάζπηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο αγνξάο απφ ηνλ Hayek ελάληηα ζηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ θέξδηδε ζπλερψο έδαθνο, ε άπνςε ηνπ Keynes φηη ηα ζπζηήκαηα ηεο 

αγνξάο απαηηνχλ ζπλερή θξαηηθή «ζηαζεξνπνίεζε» παξέκεηλε ηζρπξή ζε ππνπξγεία νηθνλνκηθψλ 

θαη θεληξηθέο ηξάπεδεο αλά ηνλ θφζκν. 

http://www.euretirio.com/2010/04/anergia.html
http://www.euretirio.com/2010/07/plithorismos.html
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πνηέ δελ έπαςε λα εθθξάδεη ηελ αζπκθσλία ηνπ γηα ηνλ παξεκβαηηθφ ξφιν ηνπ 

θξάηνπο ζηνλ έιεγρν ηεο νηθνλνκίαο. ηε βξαρππξφζεζκε αλάγθε άκβιπλζεο 

νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ, νη κνλεηαξηζηέο αληέηεηλαλ ηε καθξνρξφληα ζεψξεζή 

ηνπο θαη ηελ πεπνίζεζή ηνπο φηη ε δηδαζθαιία ησλ θιαζηθψλ πεξί αηνκηθήο 

νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο παξακέλεη ηζρχνπζα. 

H ρνιή ηνπ Chicago, κε ηηο «νξζνινγηθέο πξνζδνθίεο» ηεο, θπξηάξρεζε 

ζηα νηθνλνκηθά πξάγκαηα ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ηνπο ιφγνπο πνπ 

πξναλαθέξακε. Με ηνπο «παίθηεο» ηεο νηθνλνκίαο λα δηαζέηνπλ, ππνηίζεηαη, ηελ 

ππέξηαηε γλψζε θαη ηελ ηέιεηα πιεξνθφξεζε γηα φια ηα πηζαλά ελδερφκελα, ζα 

ήηαλ αδχλαην λα νδεγεζνχκε ζε θξίζε ηνπ ζπζηήκαηνο, εθηφο αλ ήηαλ 

απνηέιεζκα αηπρεκάησλ θαη εθπιήμεσλ πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο 

νηθνλνκηθήο ζεσξίαο. 

ε φιε ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ πνπ αθνινχζεζαλ ηνλ Β΄ΠΠ, νη πθέζεηο 

πξνθιήζεθαλ µε µηα απιή θαη ίδηα θάζε θνξά δηαδηθαζία. Ζ αλάπηπμε, φηαλ 

μεθεχγεη απφ ηηο δπλαηφηεηέο ηεο, ηείλεη λα πξνθαιέζεη πιεζσξηζκφ κηζζψλ. ηαλ 

ε αλεξγία ηείλεη λα κεησζεί, νη δηεθδηθήζεηο ησλ κηζζσηψλ απμάλνληαη 

ππξνδνηψληαο έλα ζπηξάι ηηκψλ- κηζζψλ. Γηα λα ζηακαηήζεη απηφ νη αξρέο 

πξέπεη λα θάλνπλ πεξηνξηζηηθή πνιηηηθή, ζπρλά βίαηε, πνπ ζηακαηάεη ηελ 

αλάπηπμε. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ κεηαπνιεκηθψλ πθέζεσλ νθείιεηαη ζε απηή 

ηε δηαδηθαζία. Υηππεκέλνη απφ ηελ απνβηνκεράληζε, απφ ηε κείσζε ηεο 

ζπλδηθαιηζηηθήο δχλακεο, απφ ηελ παγθνζκηνπνίεζε, νη εξγαδφκελνη έρνπλ ράζεη 

ηε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακή ηνπο. Ζ ξήμε απηή αιιάδεη θαη ηνπο θαλφλεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνλνκίαο. Σν εχθνιν ρξήκα δελ ππξνδνηεί πιένλ πιεζσξηζκφ 

κηζζψλ, φπσο ζην παξειζφλ. Ππξνδνηεί θεξδνζθνπία, πιεζσξηζκφ ησλ ηηκψλ 

ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ.Έηζη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 

γλσξίζακε ηε θνχζθα ηνπ internet, ηε ζηεγαζηηθή θνχζθα, ηε θνχζθα ηνπ 

πεηξειαίνπ, νη νπνίεο έζθαζαλ ε θαζεκηά µε ηε ζεηξά ηεο (Βνπιγαξεο 2002), 

πξνθαιψληαο αιιεπάιιεια εξσηεκαηηθά γηα ηελ εγθπξφηεηα ησλ θηιειεχζεξσλ 

ζεσξήζεσλ. 47 

                                            

 47http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=142593 
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χκθσλα κε ηνλ Robert Skidelsky48:«Γηα πνιιά ρξφληα θπξηάξρεζε ην 

“κνληέιν ηεο απνηειεζκαηηθήο αγνξάο” πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ νηθνλνκνιφγν 

Eugene F. Fama49, εμέρνλ κέινο ηεο ρνιήο ηνπ Chicago,ν νπνίνο ππνζηήξηδε φηη 

ε αγνξά είλαη ζε ζέζε λα ππνινγίζεη ζσζηά φια ηα ξίζθα θαη φηη νη 

ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηµέο είλαη πάληνηε νξζέο δηφηη αληαλαθινχλ φιεο ηηο δηαζέζηκεο 

πιεξνθνξίεο. Ήηαλ ην κνληέιν πνπ επεξέαζε πεξηζζφηεξν απφ νπνηνδήπνηε 

άιιν ηφζν ηηο ζεσξεηηθέο ζπνπδέο φζν θαη ηνλ θφζκν ησλ αγνξψλ θαη κνηξαία 

νδήγεζε ζηελ απνξξχζκηζε. Σν παξαπάλσ κνληέιν θξίζεθε αλεπαξθέο ζηελ 

εμήγεζε ηεο λννηξνπίαο ηεο αγνξάο θαη απνθεξχρζεθε θαη απφ ηνλ εηζεγεηή ηνπ. 

Σν ηφηε θχξην επηρείξεκα ηνπ Keynesείλαη ηψξα θαη ν αληίινγνο ζην 

παξαπάλσ κνληέιν. Ο ηζρπξηζκφο ηνπ δειαδή, φηη ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ ε 

ειεχζεξε αγνξά ζα έξζεη ζε µηα θξίζε απφ ηελ νπνία δελ κπνξεί λα μεθχγεη κφλε 

ηεο. Γνπιεχνληαο πεξηζζφηεξν µε ηελ δηαίζζεζε παξά µε ηελ ηππηθή, καζεκαηηθή 

ινγηθή ε νπνία είλαη ζήκεξα βάζε ησλ νηθνλνκηθψλ, ν Keynes έδεημε φηη ππφ 

πξνυπνζέζεηο ε νηθνλνκία κπνξεί λα έξζεη ζε έλα ζεκείν ηζνξξνπίαο πνπ είλαη 

αλεπηζχκεην, µε πςειή αλεξγία θαη ρακειφ εηζφδεκα. Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ έρνπκε 

γηα θάπνηνλ ιφγν,αθφκα θαη ςπρνινγηθφ, µηα έιιεηςε δήηεζεο, φηαλ νη πνιίηεο 

απνηακηεχνπλ ππεξβνιηθά θαη θαηαλαιψλνπλ ιίγν. Καλνληθά ζα κπνξνχζε ε 

Κεληξηθή ηξάπεδα λα απμνκεηψζεη ην επηηφθην, κέρξη νη άλζξσπνη λα αξρίζνπλ λα 

απνηακηεχνπλ ιηγφηεξν. Ο Keynes φκσο είπε φηη απηφ ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο 

δελ ζα δνπιέςεη. ηαλ ηα επηηφθηα είλαη ήδε αξθεηά ρακειά, ε Κεληξηθή ηξάπεδα 

δελ κπνξεί λα ηα κεηψζεη αξθεηά ψζηε λα πέζεη ε απνηακίεπζε θαη λα αλέβεη ε 

θαηαλάισζε. Έηζη έρνπκε έλα έιιεηκκα δήηεζεο, νη εηαηξείεο δελ βξίζθνπλ 

θαηαλαισηέο θαη απνιχνπλ θφζκν µε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη θη άιιν ε δήηεζε. 

Απηή ζα κπνξνχζε  πεξίπνπ λα είλαη κε ιίγα ιφγηα θαη ε ηζηνξία ηνπ Μεγάινπ 

Κξαρ ηνπ 1929, µε κφλε δηαθνξά φηη ε Κεληξηθή Σξάπεδα ησλ ΖΠΑ έθαλε 

κλεκεηψδε ιάζε, ρεηξνηεξεχνληαο ηελ θξίζε αληί λα βνεζήζεη ηελ νηθνλνκία µε 

έγθαηξε ραιάξσζε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. Απφ θάπνηα ζηηγκή θαη πέξα ηα 

                                            

 48Οκφηηκνο θαζεγεηήο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Warwick, ζπγγξαθέαο ηεο 
ηξίηνκεο βηνγξαθίαο ηνπ Keynes, γλσζηφο ζην ειιεληθφ θνηλφ απφ ην βηβιίν ηνπ «Κeynes: 
Δπηζηξνθή ζηε δηδαζθαιία ηνπ». 

 49 Πεξηζζφηεξα ζην https://www.chicagobooth.edu/faculty/directory/f/eugene-f-fama 
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ιάζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο δελ κπνξνχζαλ λα δηνξζσζνχλ ρσξίο ηελ 

επέκβαζε ηνπ θξάηνπο µε ηηο ιεγφκελεο Κευλζηαλέο πνιηηηθέο δεκνζηνλνκηθνχ 

ραξαθηήξα.50 

Δπηγξακκαηηθά, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη δπν ζεσξίεο ζπγθξνχνληαη 

ζε φηη αθνξά ηηο απφςεηο ηνπο γηα ην ξφιν ηνπ θξάηνπο. χκθσλα κε ηηο 

πξνβιέςεηο ηεο θευλζηαλήο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο, ε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή 

κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο κε ηε ζηήξημε ηεο εγρψξηαο 

δήηεζεο. Αληίζεηα, ε λενθιαζηθή νηθνλνκηθή ζεψξεζε ππνζηεξίδεη φηη ε επεθηαηηθή 

δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή κπνξεί λα παξεκπνδίζεη ηελ αλάπηπμε κέζσ ηεο 

εθηφπηζεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.  

Ζ ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηηο επηδξάζεηο ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη 

ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο ζπληειεζηέο, ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε έρεη θηλεζεί πξνο 

κηα λέα θαηεχζπλζε κεηά ηελ έιεπζε ηεο πξφζθαηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ζ 

ππάξρνπζα ζεσξεηηθή βηβιηνγξαθία κάο παξέρεη ακθηιεγφκελεο πξνβιέςεηο 

αλαθνξηθά κε ηνλ αληίθηππν ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο ζην παξαγφκελν 

πξντφλ. Απφ ηε κία πιεπξά, ηα λενθευλζηαλά ππνδείγκαηα γεληθήο ηζνξξνπίαο 

ππνζηεξίδνπλ φηη ν πνιιαπιαζηαζηήο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ είλαη θνληά ή 

αθφκα θαη πάλσ απφ 1.(Gali θ.ά.  2007, Monacelli θαη Perotti 2008)   Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ηα λενθιαζηθά ππνδείγκαηα έξρνληαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηα 

λενθευλζηαλά ππνδείγκαηα, θαζψο πξνβιέπνπλ φηη ην κέγεζνο ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ πνιιαπιαζηαζηή51 είλαη κηθξφηεξν απφ ηε κνλάδα, ελψ ε ηδησηηθή 

θαηαλάισζε αλακέλεηαη λα κεησζεί. (Baxter θαη King 1993, Burnside θ.ά. 2004, 

Ramey 2011) (Παπαησάλλνπ 2015) 

                                            

50 John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money (New York: 

Harcourt Brace Jovanovich, 1964), p. 220. 

51Δίλαη έλαο παξάγσλκ  πνπ δείρλεη πφζεο θνξέο κεγεζχλεηαη ζε φιε ηελ νηθνλνκία κία κεηαβνιή 
ζηηο δεκφζηεο δαπάλεο ή ηνπο θφξνπο. 

Παξάδεηγκα: Αλ νη δεκφζηεο δαπάλεο απμεζνχλ θαηά 100 εθαη. € θαη ην ΑΔΠ απμεζεί θαηά 150 
εθαη. €, ηφηε ν πνιιαπιαζηαζηήο είλαη ίζνο κε κ=1.5.Αλ κεησζνχλ νη δαπάλεο θαηά 50 εθαη. € θαη 
ην ΑΔΠ κεησζεί θαηά 60 εθαη. €, ν πνιιαπιαζηαζηήο είλαη κ=60/50=1.20.(Σζψιεο 2013) 
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Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ λενθευλζηαλψλ ππνδεηγκάησλ είλαη φηη ηα 

λνηθνθπξηά δελ πξνγξακκαηίδνπλ ηελ θαηαλάισζή ηνπο έρνληαο ζηε δηάζεζή ηνπο 

έλαλ άπεηξν ρξνληθφ νξίδνληα θαη, σο εθ ηνχηνπ, ε θαηαλάισζή ηνπο είλαη 

ζπλάξηεζε ηνπ ηξέρνληνο δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηφο ηνπο. Έηζη, νπνηαδήπνηε 

αχμεζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ πνπ δελ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ αχμεζε ησλ 

θφξσλ νδεγεί ζε κεγαιχηεξε θαηαλάισζε θαη πςειφηεξν παξαγφκελν πξντφλ. Σα 

λενθιαζηθά ππνδείγκαηα έξρνληαη ζε αληίζεζε κε απηή ηελ ππφζεζε θαη 

ππνζέηνπλ φηη ηα λνηθνθπξηά αληηκεησπίδνπλ άπεηξν ρξνληθφ νξίδνληα, ελψ ε 

θαηαλάισζή ηνπο ππφθεηηαη ζε έλα δηαρξνληθφ εηζνδεκαηηθφ πεξηνξηζκφ. Έηζη, ε 

αχμεζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ κεηψλεη ηελ παξνχζα αμία ηνπ δηαζέζηκνπ 

εηζνδήκαηνο (κεηά απφ θφξνπο), δεκηνπξγψληαο κε ηε ζεηξά ηεο αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ζην δηαζέζηκν πινχην θαη ζηελ θαηαλάισζε ησλ λνηθνθπξηψλ 

(Παπαησάλλνπ 2015). 

Ζ ππάξρνπζα εκπεηξηθή έξεπλα βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ εθηίκεζε 

απηνπαιίλδξνκσλ νηθνλνκεηξηθψλ ππνδεηγκάησλ (VΑR), ηα νπνία επηηξέπνπλ ηε 

δπλακηθή αλαηξνθνδφηεζε κεηαμχ ησλ ελδνγελψλ εξκελεπηηθψλ κεηαβιεηψλ. 

πσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ζεσξεηηθψλ ππνδεηγκάησλ, νη ππάξρνπζεο 

εκπεηξηθέο εθηηκήζεηο δελ παξέρνπλ νκφθσλεο πξνβιέςεηο αλαθνξηθά κε ηνλ 

αληίθηππν ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο ζην ΑΔΠ.Μηα ζεηξά απφ κειέηεο κε 

επίθεληξν ηελ νηθνλνκία ησλ ΖΠΑ δείρλνπλ φηη ε επίπησζε ζηελ ηδησηηθή 

θαηαλάισζε χζηεξα απφ κηα ζεηηθή κεηαβνιή ζηηο δεκφζηεο δαπάλεο είλαη αξθεηά 

ζεηηθή, κε ην κέγεζνο ηνπ πνιιαπιαζηαζηή λα είλαη θνληά ή αθφκε θαη πςειφηεξν 

ηεο κνλάδαο. (Fatasθαη Mihov 2001, Blanchard θαη Perotti 2002, Monacelli θ.ά. 

2010 (Παπαησάλλνπ 2015)). 

Χζηφζν, έλα κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο έρεη εληνπίζεη κε θευλζηαλέο 

επηδξάζεηο ζε πεξηφδνπο κεγάιεο δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο, κε ην πξντφλ λα 

απμάλεηαη θαζψο κεηψλνληαη νη δεκφζηεο δαπάλεο.(Perotti 1999) ρεηηθά 

πξφζθαηα, ν Perotti (2005) έδεημε φηη νη επηδξάζεηο ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο 

ζην ΑΔΠ πέληε κεγάισλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ έρνπλ γίλεη αηζζεηά αζζελέζηεξεο κε 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, κε ηνλ πνιιαπιαζηαζηή δεκνζίσλ δαπαλψλ λα είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ 1 κφλν ζηηο ΖΠΑ, γηα ηελ πεξίνδν πξηλ απφ ην 

1980.(Παπαησάλλνπ 2015). Ζ παξαπάλσ πεξίνδνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

απνκάθξπλζε απφ ηηο θευλζηαλέο ζεσξήζεηο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ  
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λενθηιειεχζεξσλ πνιηηηθψλ ζηελ Μ. Βξεηαλία απφ ηε Thatcher θαη ζηηο ΖΠΑ απφ 

ησλ Reagan. 

πσο επεζήκαλε ν James Kenneth Galbraith52 νη θαιέο ηδέεο δελ 

θηάλνπλ, πξέπεη λα έρνπλ θαη επλντθέο πεξηζηάζεηο. Ζ επλντθή πεξίζηαζε γηα ηηο 

ζεσξήζεηο ηνπ Keynes ήηαλ, φπσο είπακε, ην Newdeal ηνπ Roosevelt, ην ηεξάζηην 

πξφγξακκα δεκνζίσλ έξγσλ πνπ άξρηζε λα βγάδεη ηηο ΖΠΑ απφ ηελ θξίζε ηνπ 

1929 θαη νη ηεξάζηηεο ζηξαηησηηθέο δαπάλεο γηα ηνλ Β ΠΠ53 πνπ εμαζθάιηζαλ ηελ 

δήηεζε, αθφκα θαη κε πνιηηηθέο επηινγέο, ζηελ ηεξάζηηα παξαγσγή πνπ 

εμαζθάιηδε κε ηε ζεηξά ηεο εξγαζία έκκεζα θαη άκεζα ζηα εθαηνκκχξηα αλέξγσλ 

ηεο Μεγάιεο Ύθεζεο. Απηά ηα δπν γεγνλφηα απέδεημαλ ηελ νξζφηεηα ησλ 

Κευλζηαλψλ πνιηηηθψλ θαη αλέδεημαλ ηνλ Keynes σο ηνλ αγαπεκέλν ησλ ηαγψλ 

ηεο πνιηηείαο. 

 πλαθψο, ζα πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε φηη ν Keynes πνηέ δελ κίιεζε γηα  

θνηλσληθφ θξάηνο. Οπνηεζδήπνηε δεκφζηεο δαπάλεο αξθνχλ. Σν παξαπάλσ 

θαζηζηά  ην Δπξσπατθφ κεηαπνιεκηθφ πξφηππν κνληέιν αλάπηπμεο κε ζηφρεπζε 

ζηελ δεκηνπξγία ηνπ Κξάηνπο Πξφλνηαο, σο μέλν κε νπνηαδήπνηε θευλζηαλή 

ζεψξεζε. Καη αθφκα πεξηζζφηεξν δελ κίιεζε πνηέ γηα αηψληα ειιείκκαηα. 

Αληηζέησο, είπε φηη ην θξάηνο πξέπεη λα επηδηψθεη πιεφλαζκα ζηηο θαιέο επνρέο 

γηα λα κπνξεί ζε µηα θξίζε λα ηζνζθειίδεη θάλνληαο ειιείκκαηα. Μάιηζηα ε 

επέκβαζε µέζσ δεκνζίσλ ειιεηκκάησλ ρξεηάδεηαη µφλν φηαλ ε λνκηζκαηηθή 

πνιηηηθή ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο είλαη αλαπνηειεζκαηηθή, γεγνλφο ηδηαίηεξα 

ζπάλην ζηελ ηζηνξία. Αληίζεηα πνιιέο ρψξεο λφκηζαλ φηη βξήθαλ ηελ ρξπζή 

ζπληαγή θαη άξρηζαλ λα έρνπλ ππέξνγθεο δεκφζηεο δαπάλεο µε κεγάια ειιείκκαηα 

ζπλερψο. Απηφ νδήγεζε απηφκαηα ζηελ έθξεμε ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ζηελ 

                                            

52 Πεξηζζφηεξα ζην http://www.24grammata.com/wp-content/uploads/2013/01/Mavrozaharakis-

Keynes-24grammata.com1_.pdf 

53 Σν ιηγφηεξν γλσζηφ έξγν ηνπ The Economic Consequences of the Peace ηζρπξηδφηαλ φηη νη 

ζπλζήθεο πνπ επέβαιιαλ νη ζχκκαρνη ζηελ Γεξκαλία ήηαλ ππεξβνιηθά επαρζείο θαη µε 

παξαγσγηθνί. Πξνέβιεπε ινηπφλ φηη ε πιεγσκέλε Γεξκαλία ζα δεηνχζε ην αίκα ηεο πίζσ, πξάγκα 

πνπ νδήγεζε ηειηθά ζηνλ Β ΠΠ. Ο πξαγκαηηζηηθφο ζηνραζκφο ηνπ Keynes νδήγεζε ηειηθά ελ µέξεη 

θαη ζηελ νξζφηεξε ζπκπεξηθνξά ησλ Ακεξηθάλσλ πνπ αληί λα ηηκσξνχλ αλαίηηα ηνπο εηηεκέλνπο 

ηνπ Β΄ ΠΠ, ζρεδίαζαλ ην ρέδην Marshal. 
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νηθνλνµηθή ζηαζηκφηεηαπνπ αθνινχζεζε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 20 

αηψλα(Γεσξγαλαο 2005). Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ην δεκνζηνλνκηθφ 

έιιεηκκα ησλ ΖΠΑ ην νπνία απφ ην 1975 θαη κεηά έρεη ζεκεηψζεη αικαηψδεο 

αχμεζε54.  

Ζ55παγθφζκηα νηθνλνµηθή θξίζε πνπ μεθίλεζε ην 2007 ζηηο ΖΠΑ είρε 

ηξνκεξέο επηπηψζεηο ζε φινπο ηνπ ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. 

Ξεθίλεζε ζαλ θξίζε ζηελ αγνξά θαηνηθίαο θαη ζρεδφλ ηαπηφρξνλα φρη µφλν 

κεηαηξάπεθε ζε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη ηξαπεδηθή θξίζε αιιά θαη δηαδφζεθε ζε 

νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Έηζη, ε θξίζε επεξέαζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε θαη 

ζεκαηνδφηεζε ηελ αξρή ηνπ ηέινπο γηα ηα πην αδχλακα ζηνηρεία ηνπ παγθφζκηνπ 

νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο απνθαιχπηνληαο ηηο αδπλακίεο θαη ηεο εππάζεηεο  πνπ 

ππήξραλ(Μαξήο 2012). 

Ζ νηθνλνκηθή ζπγθπξία νδήγεζε ζεαλαδξνκή ζηηο ζεσξήζεηο ηνπ 

Keynesθαη ζρεδφλ θάζε νηθνλνκνιφγνο δέρεηαη ηελ ηεξάζηηα ζπκβνιή ηνπ ζηελ 

θαηαλφεζε ησλ θξίζεσλ. Πνιινί, φπσο ν Paul Krugman56, ιέλε κάιηζηα φηη ηα 

πξνβιήκαηα ηεο Ηαπσλίαο57(Krugman 2015) µε ηελ ηξνκεξή χθεζε θαη 

απνπιεζσξηζκφ θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ ΄90, ήηαλ αθξηβψο ην πξφβιεκα γηα ην 

νπνίν κηινχζε ν Keynes ηελ δεθαεηία ηνπ ΄30. Καη έηζη νη ηδέεο ηνπ είλαη θαη 

ζήκεξα επίθαηξεο. 

χκθσλα κε ηνλ Keynes, νη αγνξέο δελ απηνδηνξζψλνληαη, αιιά φηη ζε 

πεξηφδνπο ζνβαξήο νηθνλνκηθήο επηβξάδπλζεο, ε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, φπσο 

πξναλαθέξακε, ζπλήζσο δελ απνθέξεη θαξπνχο. Δθείλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη 

δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή. Ζ ιχζε βξίζθεηαη ζηελ ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ 

θνξνινγηθψλ πξνγξακκάησλ, θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο δαπαλψλ ψζηε λα 

εμαζθαιηζηεί ε κεγαιχηεξε δπλαηή «ηφλσζε» απφ θάζε επέλδπζε πνπ 

                                            

54 Πεξηζζφηεξα ζην https://www.usgovernmentspending.com/spending_chart_1960_2021 
USb_XXs2li 111mcn_G0f_G0f 

55http://www.verena.gr/node/9675 

56 Πεξηζζφηεξα ζην https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Krugman 

57 Πεξηζζφηεξα ζην https://krugman.blogs.nytimes.com/2015/10/20/rethinking-japan/ 

https://www.usgovernmentspending.com/spending
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δηαηίζεηαη.Με άιια ιφγηα ζηελ επηινγήθαη εθαξκνγή ηνπ θαηάιιεινπ 

δεκνζηνλνκηθνχ πνιιαπιαζηαζηή.  

Οη ιχζεηο ηεο επνρήο ηνπ Β΄ΠΠ, κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε δαπαλψλ γηα 

δηεμαγσγή πνιέκσλ,φπσο π.ρ. ζην Ηξάθ, θαληάδνπλ εηεξνρξνληζκέλεο θαη ε 

δηεξεχλεζε λέσλ πξννπηηθψλ φπσο ε αχμεζε ησλ δαπαλψλ ζε άιινπο ηνκείο, 

φπσο π.ρ. ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνκέα ίζσο είλαη πεξηζζφηεξν απνδνηηθέο. αθψο ηα 

λέα πξνβιήκαηα απαηηνχλ λέεο ιχζεηο, αιιά ε πξνζαξκνγή ζηνλ ηξφπν ζθέςεο 

ίζσο είλαη κνλφδξνκνο. Γεγνλφο πάλησο είλαη φηη δελ ππάξρεη κία ιχζε γηα φια ηα 

πξνβιήκαηα. Σν γεγνλφο ηεο ξαγδαίαο αχμεζεο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ 

ειιείκκαηνο58 θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 1νπ πφιεκνπ ζηνλ Κφιπν ζπληείλεη ζηα 

παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα. 

Ο Keynes αλεζπρνχζε γηα ηελ «παγίδα» ξεπζηφηεηαο, δειαδή ηελ 

αδπλακία ησλ λνκηζκαηηθψλ αξρψλ λα απμήζνπλ ηελ πξνζθνξά δαλεηζκνχ, ψζηε 

λα ηνλψζνπλ ηελ νηθνλνµηθή δξαζηεξηφηεηα. Ο πξφεδξνο ηεο Οκνζπνλδηαθήο 

Σξάπεδαο ησλ ΖΠΑ (Federal Reserve), Ben Shalom Bernanke, πξνζπάζεζε 

ζθιεξά λα απνθχγεη ην λα ζεσξεζεί ε Fed ππεχζπλε γηα ηελ θιηκάθσζε ηεο 

επηβξάδπλζεο, µε ηνλ ηξφπν πνπ είρε ζεσξεζεί ζπλππεχζπλε γηα ηελ Μεγάιε 

Ύθεζε, µηα επνρή ζπξξίθλσζεο ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο θαη θαηάξξεπζεο ησλ 

ηξαπεδψλ.Ζ απφθαζε ηνπ λα αθνινπζήζεη  αλνξζφδνμε, ζχκθσλα κε ηα σο ηφηε 

δεδνκέλα, πνιηηηθή αλαπιεζσξηζηηθήο πνζνηηθήο ραιάξσζεο, αγνξάδνληαο 

θξαηηθά νκφινγα χςνπο 300 δηζ. δνιαξίσλ,ε δηαηήξεζε ησλ επηηνθίσλ ζε 

κεδεληθά ζρεδφλ επίπεδα θαη ε ηχπσζεδνιαξίσλαμίαο 1 ηξηζ. γηα αγνξά θξαηηθψλ 

νκφινγσλ θαη ηηηινπνηεκέλσλ ζηεγαζηηθψλ ρξενγξάθσλ, έζηειλε ζαθέο κήλπκα. 

Σν κήλπκα ήηαλ ε κεηαζηξνθή ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ησλ ΖΠΑ ζηελ ηζηνξία 

θαη ζηηο ζεσξήζεηο ηνπ Keynes. 

Καη φκσο, ζα πξέπεη θαλείο λα δηαβάδεη πξνζεθηηθά ηελ ηζηνξία θαη ηε 

ζεσξία: Ζ δηαηήξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζεζκψλ δελ απνηειεί έλαλ ζθνπφ, 

αιιά ην µέζν γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ. Απηφ πνπ είλαη ζεκαληηθφ είλαη ε 

δηαξθήο εμαζθάιηζε πίζησζεο θαη ν ιφγνο πνπ ε θαηάξξεπζε ησλ ηξαπεδψλ ζηε 

δηάξθεηα ηεο Μεγάιεο Ύθεζεο είρε ηφζν κεγάιε ζεκαζία είλαη φηη εκπιέθνληαλ 

                                            

58https://www.usgovernmentspending.com/spending_chart_1960_2021USb_XXs2li111mcn_G0f 
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ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο. Οη ηξάπεδεο θαηείραλ ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πίζησζεο, ζχκθσλα κε ηνπο 

κνλεηαξηζηέο, αιιά δελ ηηο ρξεζηκνπνίεζαλ  απνηειεζκαηηθά. (Stiglitz 2009) 

Δίλαη δεδνκέλν φηη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα ηεο Ακεξηθήο, πνπ 

ζεσξήζεθε ππεχζπλν, έρεη αιιάμεη δξακαηηθά απφ ηε δεθαεηία ηνπ '30 θαη πνιιέο 

απφ ηηο κεγάιεο ηξάπεδεο ησλ ΖΠΑ απνζχξζεθαλ απφ ηνλ ηνκέα «δαλεηζκνχ» θαη 

πξνζαλαηνιίζζεθαλ ζηνλ ηνκέα «δηαθίλεζεο». Γειαδή εζηίαζαλ ηελ πξνζνρή 

ηνπο ζηελ αγνξά ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, ηηηινπνίεζήο ηνπο θαη πψιεζήο ηνπο, ελψ 

απνδείρζεθαλ φηη δελ ήηαλ ηθαλέο ζηελ αμηνιφγεζεηνπ ξίζθνπ θαη ηεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο. Απαηηείηαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, αιιά θαη ηηο 

ζεσξήζεηο ηνπ Keynes,ζπλερήο επνπηεία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηδξπκάησλ 

ηφζν γηα ηελ έιεγρν ηεο πθηζηάκελεο δπλαηφηεηαο πίζησζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, φζν θαη γηα ηελ επηινγή ηνπ ελδεδεηγκέλνπ κείγκαηνο 

λνκηζκαηηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο κε ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο 

πνιιαπιαζηαζηέο.  

Αθφκα59 θαη ζηε Βξεηαλία, ζηε ρψξα πνπ εγθαηλίαζε, επί Thatcher, ηνλ 

λενθηιειεπζεξηζκφ θαη ηε καδηθή ηδησηηθνπνίεζε ησλ πάλησλ, ε ζηξνθήζε 

παξεκβαηηθέο θξαηηθέο πνιηηηθέο είλαη επηβεβιεκέλε θαη πξνθαιεί αλαζηάησζε. 

Οπζηαζηηθά, ήηαλ ε ψξα ηεο αιήζεηαο γηα ηνπο θεληξηθνχο ηξαπεδίηεο πνπ 

θήξπηηαλ ην δφγκα ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ. Σν δίιιεκα εζηηάδεηαη ζην θαηά 

πφζνπξέπεη λα αθήζνπλ ηελ αγνξά «ειεχζεξε» λα νδεγήζεη ζε ρξενθνπία ηνπο 

άπιεζηνπο θεξδνζθφπνπο ή λα παξέκβνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ζεσξήζεηο ηνπ 

Keynes,ψζηε λα µελ νδεγεζεί ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο ζε θξίζε. 

πκπεξαζκαηηθά, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη επεηδή ε «λέα παγθφζκηα 

θξίζε» είρε ζηνηρεία ηεο θξίζεο ηνπ ΄29 ηεο νπνίαο ηεο ζπλέπεηεο ζεξάπεπζε ν 

Keynes, ππνζπλείδεηα, αιιά ινγηθά, ε νηθνλνκηθή ζθέςε έζηξεςε ην βιέκκα ηεο 

πάιη ζε απηφλ γηα ηελ ζεξαπεία ηεο. πσο επεζήκαλε ν βηνγξάθνο ηνπKeynes, 

Robert Skidelsky:«ΟKeynes ήηαλ ν βαζηθφο ζεσξεηηθφο ηεο Ύθεζεο. Ζ πνιηηηθή 

θαη νηθνλνµηθή ειίη, ηξνκνθξαηεκέλε φηη κπνξεί λα επηζηξέςνπκε ζηε Μεγάιε 

Ύθεζε ηνπ 1930, έξημε έλαλ παθησιφ ρξεκάησλ ζηνπο πξψηνπο έμη κήλεο κεηά 

                                            

59http://www.24grammata.com/wp-content/uploads/2013/01/Mavrozaharakis-Keynes-
24grammata.com1_.pdf 
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ηελ θαηάξξεπζε ηεο Lehman Brothers60, αιιά ακέζσο κφιηο είδαλ µηα κηθξή 

αλάθακςε ηνπνζέηεζαλ μαλά ηνλ Keynes πίζσ ζην ρξνλνληνχιαπν».Ζ 

λενθηιειεχζεξε πξνζπάζεηα γηα ραιάξσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ 

εμππεξέηεζε θάπνηα ζπκθέξνληα κηαο άιιεο επνρήο, ελψ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

αγνξέο επσθειήζεθαλ ηεο απειεπζέξσζεο ησλ αγνξψλ. Απνηέιεζκα ησλ 

παξαπάλσ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ ήηαλ ε «λέα παγθφζκηα θξίζε». ήκεξα, ν 

θίλδπλνο είλαη κήπσο νη «λέεο» αλαγλψζεηο ησλ δνγκάησλ ηνπ θευλζηαληζκνχ 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ψζηε λα εμππεξεηήζνπλ θάπνηνπο κε ηα ίδηα 

ζπκθέξνληα.(Stiglitz 2009)πλαθψο, ην πξφβιεκα δελ είλαη ζηελ αλάγλσζε, αιιά 

ζηελ εξκελεία θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο πθηζηάκελεο ζεσξίαο. 

 

6.2 Επύλογοσ 

H δηαξθήο εηξήλε είλαη έλα όλεηξν, θαη κάιηζηα όρη έλα σξαίν όλεηξν. Ο 

πόιεκνο απνηειεί ηκήκα ησλ ζρεδίσλ ηνπ Γεκηνπξγνύ θαη εληζρύεη ηηο πην 

επγεληθέο αξεηέο ηνπ αλζξώπηλνπ είδνπο: Τν ζάξξνο θαη ηελ απηαπάξλεζε, κηα 

αίζζεζε θαζήθνληνο θαη κηα ξνπή πξνο ηελ απηνζπζία. Φσξίο ηνλ πόιεκν, ν 

θόζκνο ζα θαηξαθπινύζε ζηνλ πιηζκό.  

 

Σηξαηεγόο Helmuth Karl Bernhard Graf von Moltke61 

 

Ηαλνπάξηνο 1946. Ζ αλζξσπφηεηα κφιηο έρεη βγεη απφ ηε θξίθε ηνπ Β΄ΠΠ 

γηα λα κπεη αλαπλεπζηί ζηελ επνρή ηνπ ππξεληθνχ ηξφκνπ, κε ηηο ακεξηθαληθέο 

βφκβεο ζηε Hiroshima θαη ην Nagasaki.  

Γεθαπέληε ρξφληα αξγφηεξα, ζηηο 17 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1961, κηα λέα 

δξακαηηθή πξνεηδνπνίεζε δηαηππψζεθε απφ εμίζνπ δηάζεκα, αιιά ιηγφηεξα 

ξηδνζπαζηηθά ρείιε. Γελ ήηαλ θάπνηνο ζεσξεηηθφο ηνπ ΚΚΔ, αιιά ν 

                                            

60ηηο 15 επηεκβξίνπ 2008 πνπ ε ηζηνξηθή επελδπηηθή ηξάπεδα θαηέξξεπζε θάησ απφ ην βάξνο 

δεκηψλ 60 δηζ. δνιαξίσλ, θπξίσο απφ "ηνμηθά" πξντφληα. Ζ ρξενθνπία ηεο Lehman Brothers, 

νδήγεζε ζηε ρεηξφηεξε ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε κεηά ηε Μεγάιε Όθεζε. 

 

61 Πεξηζζφηεξα ζην http://www.militaryhistory.gr/articles/view/46/1 
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ξεπνπκπιηθάλνο πξφεδξνο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, Eisenhower, ν νπνίνο ήξζε 

λα ιαλζάξεη ηνλ φξν «ζηξαηησηηθφ – βηνκεραληθφ ζχκπιεγκα» θαηά ηνλ 

απνραηξεηηζηήξην νκηιία ηνπ πξνο ηνλ έζλνο, ζεκαίλνληαο ζπλαγεξκφ γηα ηελ 

πξνάζπηζε ηεο ακεξηθαληθήο δεκνθξαηίαο. ε απηή ηελ ηζηνξηθή νκηιία ν  

Eisenhower είπε κεηαμχ άιισλ : 

«Αλαγθαζηήθακε λα δεκηνπξγήζνπκε κηα βηνκεραλία δηαξθψλ 

εμνπιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεξάζηησλ δηαζηάζεσλ. Πξνζζέζηε ζε απηφ 

ηξεηζήκηζη εθαηνκκχξηα άλδξεο θαη γπλαίθεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηνλ 

ακπληηθφ κεραληζκφ. Γαπαλνχκε ζε εηήζηα βάζε γηα ζηξαηησηηθή αζθάιεηα 

πεξηζζφηεξα απφ ην αζξνηζηηθφ, θαζαξφ εηζφδεκα φισλ ησλ ακεξηθαληθψλ 

εηαηξηψλ. 

Ζ ζχδεπμε απηή ελφο ηεξάζηηνπ ζηξαηησηηθνχ κεραληζκνχ θαη κηαο κεγάιεο 

πνιεκηθήο βηνκεραλίαο είλαη θάηη πξσηφγλσξν γηα ηηο ακεξηθαληθέο εκπεηξίεο. Ζ 

ζπλνιηθή επίδξαζε – νηθνλνκηθή, πνιηηηθή αθφκε θαη πνιηηηζηηθή – είλαη αηζζεηή ζε 

θάζε πφιε, ζην θπβεξλεηηθφ κέγαξν θάζε πνιηηείαο, ζε θάζε ππνπξγείν ηεο 

νκνζπνλδηαθήο θπβέξλεζεο. 

ηα θπβεξλεηηθά ζπκβνχιηα πξέπεη λα πξνθπιαζζφκαζηε ψζηε λα κελ 

απνθηήζεη αλεπίηξεπηα κεγάιε επηξξνή, είηε νξαηή είηε αφξαηε, απηφ ην 

ζηξαηησηηθφ – βηνκεραληθφ ζχκπιεγκα. Ζ δπλαηφηεηα νιέζξηαο αλφδνπ κηαο 

θαθψο εγθαηεζηεκέλεο εμνπζίαο ππάξρεη θαη ζα ζπλερίζεη λα ππάξρεη.Γελ πξέπεη 

πνηέ λα αθήζνπκε ην βάξνο απηνχ ηνπ ζπκπιέγκαηνο λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηηο 

πνιηηηθέο ειεπζεξίεο ή ηηο δεκνθξαηηθέο καο δηαδηθαζίεο». (Παπαθσλζηαληίλνπ 

2003) 

Σν ηέινο ηνπ ζπζηήκαηνο Bretton Woods απνηέιεζε ηελ απαξρή κηαο, 

εληειψο δηαθνξεηηθνχ είδνπο απεηιήο : Ζ ελδπλάκσζε ησλ αληαγσληζηψλ ησλ 

ΖΠΑ ζην εζσηεξηθφ ηνπ δπηηθνχ ζηξαηνπέδνπ. Ζ ππνρψξεζή ηεο ακεξηθαληθήο 

νηθνλνκηθήο πξσηνθαζεδξίαο ζηηο «Σξεηο Έλδνμεο Γεθαεηίεο» πνπ αθνινχζεζαλ 

ην ρέδην Marshalείλαη φλησο εληππσζηαθή. Ζ αλαινγία αλάκεζα ζην θαηά 

θεθαιήλ εζληθφ εηζφδεκα Γεξκαλίαο θαη ην αληίζηνηρν ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ 

αλεβαίλεη απφ 50% πνπ ήηαλ ην 1953 ζην 84% ην 1974%. ηε Γαιιία, ηελ ίδηα 

πεξίνδν, ε αλαινγία αλεβαίλεη απφ 59% ζε 94% θαη ζηελ Ηαπσλία απφ 25% ζε 

82%. Ζ εηήζηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε, θαηά κέζνλ φξν, είλαη απηήλ ηελ πεξίνδν 2% 

γηα ηηο ΖΠΑ, 4% γηα ηε Γαιιία, 4,8% γηα ηε Γεξκαλία θαη 7,7% γηα ηελ Ηαπσλία. 
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Απηή ε βειηίσζε ηεο ζέζεο, εηδηθά ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο, ηελ θάλεη λα αηζζάλεηαη 

νινέλα θαη πην άβνια ζην πιαίζην ηνπ ακεξηθαληθνχ – πνιηηηθνζηξαηησηηθνχ 

παηεξλαιηζκνχ, φπσο έδεημαλ νη πξψηεο ρεηξνλνκίεο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 

επξσπατθήο ρεηξαθέηεζεο – ε απνρψξεζε ηεο Γαιιίαο ηνπ De Gaulle απφ ην 

ζηξαηησηηθφ ζθέινο ηνπ ΝΑΣΟ θαη ε Ostpolitik62 ηνπ Willy Brandt63 κε ηελ 

Αλαηνιηθή Γεξκαλία θαη ηε νβηεηηθή Έλσζε. (Βεξέκεο 2010) 

Σα παξαπάλσ πξνήξζαλ σο απνηέιεζκα, αθελφο ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

ρεδίνπ Marshal θαη αθεηέξνπ ηεο εμάληιεζεο πνπ επήιζε ζηα κέζα άζθεζεο ηεο 

δηεζλνχο πνιηηηθήο απφ ηελ εκπινθή ησλ ΖΠΑ ζηνπο πφιεκνπο αλά ηνλ 

θφζκν.Σειηθά δηαθαίλεηαη φηη ε επρή ηνπ Eisenhower δελ εηζαθνχζηεθε θαη 

επηθξάηεζε ν κηιηηαξηζκφο. Ζ πνιηηηθή ησλ ΖΠΑ απφ έλα ζεκείν θαη έπεηηα  

εμάληιεζε ηνπο πφξνπο θαη ηα κέζα ηεο. Γεληθφηεξα ζα ιέγακε φηηνη επηπηψζεηο 

απφ ηελ πξνζπάζεηα ησλ ΖΠΑ λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ παγθφζκηα απηνθξαηνξία 

ηνπο, κε θχξην αληίπαιν ηνλ θνκκνπληζηηθφ θίλδπλν, πξνθάιεζαλ αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ζηελ εμέιημε ησλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο 

ζηηο ΖΠΑ.    

χκθσλα κε ηνλ Brzezinski64: «Δάλ ζα κπνξνχζε ζήκεξα λα ππάξμεη κία 

αλαινγία κεηαμχ ηεο αζελατθήο δεκνθξαηίαο ηεο Αξραίαο Διιάδαο θαη ηεο 

Ακεξηθήο ζηελ θαηάζηαζε θαη ηε ζέζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ζήκεξα, ζα έιεγα 

φηη, ζε γεληθέο γξακκέο, ε Ακεξηθή βξίζθεηαη ζην ζεκείν πνπ ε Αζήλα βξηζθφηαλ 

φηαλ ήηαλ ζηελ αθκή ηεο. χκθσλα κε ηνπο αξραίνπο Έιιελεο, ππεξβνιηθά 

κεγάιε δχλακε, ππεξβνιηθά πνιιή δφμα, ππεξβνιηθά πνιχο πινχηνο, 

ππεξβνιηθά κεγάιε νκνξθηά, νηηδήπνηε ζε ππεξβνιηθφ βαζκφ, είλαη χβξηο, 

επεηδή δηαηαξάζζεηαη ε ηζνξξνπία ηνπ θφζκνπ. Καη ζχκθσλα κε ηνπο αξραίνπο 

Έιιελεο, ηελ χβξε αθνινπζεί πάληα ε Νέκεζηο. Διπίδσ ε ακεξηθαληθή πνιηηηθή 

                                            

62https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%83%CF%84%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%
84%CE%AF%CE%BA 

63 Πεξηζζφηεξα ζην https://en.wikipedia.org/wiki/Willy_Brandt 

64Zbigniew Kazimierz "Zbig" BrzezinskiΠξψελ ζχκβνπινο εζληθήο αζθαιείαο ηνπ ακεξηθαλνχ 
πξνέδξνπ James Earl Carter Jr.  Πεξηζζφηεξα ζηνhttps://en.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Brzezinski 
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λα ην ιακβάλεη ππφςε ηεο απηφ. Καη λα έρεη ζην λνπ ηεο φηη θάπνπ κπνξεί λα 

ππάξρεη ή λα δεκηνπξγείηαη κηα πάξηε!».65 

Με ηελ έλλνηα απηή, θαη θαζψο ε ηζηνξία δελ ηειεηψλεη πνηέθαη ελλνείηε 

επαλαιακβάλεηαη, ε νηθνλνκηθή ζθέςε θαη νη πνιηηηθέο ηνπ κέιινληνο αζθαιψο ζα 

είλαη δηαθνξεηηθέο απφ ηηο ζεκεξηλέο. Δίλαη σζηφζν δχζθνιν πξνβιέςνπκε πξνο 

πνηα θαηεχζπλζε ζα θηλεζνχλ θαη κε πνηα έληαζε ζα κεηαβιεζνχλ. Ίζσο λα είλαη 

θαη αδηάθνξν, δηφηη φπσο επηζεκάλζεθε θαη παξαπάλσ, πάληα ην απνηέιεζκα 

θαζνξίδεηαη απφ ηε ζπιινγηθή δξάζε(Φαιηδφπνπινο n.d.) ε νπνία είλαη ελ  κέξε 

θαη απξφβιεπηε. 

  

                                            

65http://www.tanea.gr/news/world/article/4258090/?iid=2 
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