
Στην πιο μεγάλη αποσταθεροποίηση, εκεί

όπου οι βόμβες, τα τανκ, οι μισθοφόροι και

οι κληρωτοί, ολόκληρη τέλος πάντων η πο-

λεμική μηχανή που διαθέτει ένα κράτος,

οργώνει πόλεις και επαρχίες, αλέθοντας

αμάχους και επαναπροσδιορίζοντας τους

όρους επιβίωσης για τους επιζώντες θα

φάνταζε ίσως “παλαβό” ή έστω δευτερεύον

να μιλάει κανείς για σταθεροποίηση. Κι

όμως· τη στιγμή ακριβώς που ξεθεμελιώ-

νεται ένας οικισμός (ή μια χώρα), είναι δυ-

νατό να θεμελιώνεται μια οικονομία που

βρίσκεται από καιρό σε κρίση. Γιατί, βέ-

βαια, ο στρατός είναι ένας μηχανισμός κα-

ταστροφής και παραγωγής πτωμάτων, δεν

ενεργοποιείται όμως επειδή “ο κόσμος

είναι κακός”. Αντίθετα, είναι μέσα στις βα-

σικές αρμοδιότητές του να αναλαμβάνει να

“καθαρίσει” τον ορίζοντα όταν η καπιταλι-

στική κανονικότητα έχει μπουκώσει· όταν

κάπου έχει κολλήσει το πράγμα και τα

αφεντικά έρχονται αντιμέτωπα με μια οικο-

νομική κρίση, η οποία ζητάει διέξοδο. Δεν

υπονοούμε ότι υπάρχει κάποιου είδους ευ-

θεία γραμμή που συνδέει την κρίση με τον

πόλεμο και κάποια νομοτέλεια βάσει της

οποίας ό,τι συνέβη μια φορά, μπορεί και

να ξανασυμβεί. Μας φαίνεται, όμως, ότι το

να αγνοεί κανείς την “οικονομική λειτουρ-

γία” του στρατού (και άλλων ένοπλων σω-

μάτων, όπως η αστυνομία, ίσως) δεν

βοηθάει και πολύ στην κατανόηση του “τι

θέλουν τα παιδιά μας στα Βιετνάμ;”. 

Ο συγγραφέας του κειμένου που ακολου-

θεί αναφέρεται πολύ σύντομα, αλλά αρκετά

περιεκτικά, στον ρόλο του πολέμου και του

στρατού (την εποχή του μερκαντιλισμού,

στον Πρώτο και Δεύτερο Παγκόσμιο Πό-

λεμο και από τα τέλη του Ψυχρού Πολέμου

μέχρι σήμερα) διακρίνοντας μια διαχρονική

“οικονομική λειτουργία”. Θεωρώντας τις

πολεμικές συγκρούσεις που καθόρισαν τη

ζωή και τον θάνατο εκατομμυρίων ανθρώ-

πων σε παγκόσμια κλίμακα απόρροια μιας

συγκεκριμένης οικονομικής πολιτικής που

επέλεξαν να ακολουθήσουν τα κράτη όταν

βρέθηκαν στριμωγμένα από μια κρίση που

έκανε τα αφεντικά να ασφυκτιούν και το κε-

φάλαιο να μουχλιάζει, προσπαθεί να κατα-

δείξει γιατί ο πόλεμος σε κάτι τέτοιες στιγ-

μές πίεσης και στριμώκωλης ανησυχίας

μπορεί να είναι η πιο “αποτελεσματική”

λύση· η πιο “παραγωγική” εργασία. Το κεί-

μενο του γερμανού μαρξιστή και καθηγητή

Πολιτικής Οικονομίας, Georg Fülberth, δη-

μοσιεύθηκε στο γερμανικό περιοδικό “Lu-

napark 21”, τ. 17, άνοιξη 2012. Εντάσσεται

μέσα σε ένα πολυσέλιδο αφιέρωμα στον

πόλεμο και τον στρατό και (κατά τη γνώμη

της συντακτικής ομάδας του συγκεκριμέ-

νου περιοδικού) έχει σκοπό να λειτουργή-

σει ως κάποιου είδους “λεξικό βασικών

εννοιών”. Δεν είμαστε εκατό τοις εκατό σί-

γουροι ότι εκπληρώνει το στόχο του, αλλά

η οπτική του μας φάνηκε σαφής και για

αυτό είπαμε να ασχοληθούμε λίγο παρα-

πάνω μαζί του...

Κρυμμένη οικονομία

Η ανερχόμενη αστική τάξη της πρώιμης νε-

ότερης εποχής1 νομιμοποιήθηκε απέναντι

στην Απολυταρχία όχι μόνο μέσω του προ-

τάγματός της για Ελευθερία, Ισότητα, Αδελ-

φότητα, αλλά και μέσω του ισχυρισμού ότι

το εμπόριο που η ίδια διεξάγει, έχει ως

αποτέλεσμα την ειρηνική πρόοδο αντί για

τη στρατιωτική ισχύ. Στη Φεουδαρχία, η

αριστοκρατία αποκτούσε με επιτυχία τα

αγαθά με την εξωοικονομική της εξουσία:

ήταν, άλλωστε, οπλισμένη και μπορούσε

να παίρνει από τους χωρικούς ό,τι ήθελε.

Στην Απολυταρχία, η λεγόμενη “Τρίτη

Τάξη”2 έπρεπε να καταβάλει υψηλούς φό-

ρους για την κρατική στρατιωτική μηχανή,

κάτι από το οποίο ήθελε να απαλλαγεί.

Στην απολυταρχική οικονομική πολιτική

του μερκαντιλισμού συνδυάζονταν ο πε-

ριορισμός του εμπορίου με την καταφυγή

στην ισχύ – όταν, δηλαδή, από τη μια προ-

σπαθούσαν να μειώσουν τις εισαγωγές,

από την άλλη προσπαθούσαν να επεκτεί-

νουν τα εδάφη του δικού τους κράτους

χρησιμοποιώντας τη στρατιωτική ισχύ.

Κατ' αυτόν τον τρόπο, αποκτούσαν επι-

πλέον υπηκόους και κέρδιζαν επιπλέον

έσοδα από φόρους. Σύμφωνα με τη θεω-

ρία του Άνταμ Σμιθ, αντίθετα, δεν έπρεπε

να υπάρχει κανένας περιορισμός στο εμ-

πόριο· ο στρατός δεν είχε γι' αυτόν καμιά

οικονομική λειτουργία.

Ήδη από τότε, υπήρχε σε αυτό το σημείο

ένα ψέμα. Η αγγλική υφαντουργία επεξερ-

γαζόταν βαμβάκι από την Ινδία, το οποίο

βαμβάκι κατακτούσε με τη στρατιωτική

ισχύ και το οποίο εξασφάλισε με τον επτα-

ετή πόλεμο κατά της Γαλλίας, τον 18ο

αιώνα. Η ντόπια βιομηχανία αυτής της

ασιατικής υποηπείρου καταπνίγηκε και

επιβλήθηκαν εκεί οι αγγλικές εισαγωγές. Ο

πόλεμος και ο στρατός συνιστούσαν εκεί-

νον τον καιρό μια ωραία, εχέμυθη, αλλά και

χειροπιαστή προϋπόθεση για την επέ-

κταση των αγορών. Αν και στην πραγματι-

κότητα απέκτησαν (ενν. ο πόλεμος και ο

Στρατός) μόνο εξωτερικές λειτουργίες,

χωρίς να συμπεριλαμβάνονται στη διαδι-

κασία προσφοράς και ζήτησης των αγο-

ρών.

Αυτό άλλαξε από την τελευταία 25ετία του

19ου αιώνα και μετά. Η υπερσυσσώρευση

ήταν ένας διαρκής κίνδυνος για την καπι-

ταλιστική ανάπτυξη και η κρατική ζήτηση

ήταν εκείνη που επέφερε τη λύση του προ-

βλήματος. Ο Άλφρεντ Κρουπ έγινε ο βασι-

λιάς των κανονιών καθώς οι σιδηρόδρομοι,

για τους οποίους μέχρι τότε κατά κύριο

λόγο παρήγαγε, μετά την κρίση του 1873

δεν αποτελούσαν πια αρκετά επικερδή

επένδυση. Εφεξής, προωθώντας το Κρά-

τος  την κατασκευή πολεμικών πλοίων, κα-

τέστη ένας σίγουρος αγοραστής.

Ταυτόχρονα, στην εποχή του Ιμπεριαλι-

σμού ο στρατός διατήρησε την παλιά του

λειτουργία, δηλαδή την πραγμάτωση της

βίαιης επέκτασης της εθνικής οικονομίας

στα εδάφη που παρέμεναν μέχρι τότε

απροσπέλαστα.

Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο οποίος

υπήρξε συνέπεια αυτής της πολιτικής, επέ-

λυσε τρόπον τινά το πρόβλημα που σε πε-

ριόδους ειρήνης ήταν μόνιμο, αν και

πρόκειται για το, κατά βάση περιοδικά εμ-

φανιζόμενο, πρόβλημα της υπερσυσσώ-

ρευσης: η αγορά για τα προϊόντα της

βαριάς και της χημικής βιομηχανίας τακτο-

ποιήθηκε.

Η Γερμανία ήταν η πρώτη χώρα που τα

έβγαλε πέρα με την παγκόσμια οικονομική

κρίση που ξεκίνησε το 1929, γιατί ο Χίτλερ

αμέσως έκανε στροφή στην οικονομία των

εξοπλισμών. Αντίθετα οι ΗΠΑ, μπόρεσαν

μόνο πολύ αργότερα να υπερνικήσουν την

ύφεση. Οι προσπάθειες του Φράνκλιν
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War sells...

και τώρα και πάντα



Ρούσβελτ για την αναθέρμανση της οικονομίας δεν ήταν αρ-

κετές. Μόνο με την προετοιμασία της αμερικανικής εισόδου

στον πόλεμο και τελικά με αυτόν τον ίδιο τον πόλεμο εξαλεί-

φθηκε η υπερσυσσώρευση, όπως εξίσου και η ανεργία.

Στο βιβλίο του “Γενική Θεωρία της απασχόλησης, του τόκου

και του χρήματος”, ο Τζων Μέυναρντ Κέυνς υποστήριξε ότι

κατά βάθος είναι αδιάφορο το αν οι κρατικές επενδύσεις θα

εισέρρεαν σε σχολεία και σε νοσοκομεία ή αν χρησιμοποι-

ούνταν για να ανοιχτούν λάκκοι μέσα στους οποίους θα θά-

βονταν μπουκάλια γεμάτα χαρτονομίσματα. Σε κάθε

περίπτωση, το θέμα είναι η εργασία.

Για ποιο λόγο όμως πραγματοποιήθηκαν οι πολεμικές δα-

πάνες, οι οποίες εντάσσονταν μέσα στα πλαίσια αυτής της

λογικής; Υπάρχουν δύο λόγοι για αυτό:

Πρώτος λόγος: Με μια μεγάλη ένοπλη σύγκρουση ήταν

πολύ πιθανότερο να τεθεί πολύ κεφάλαιο κάτω από τις δια-

ταγές του Κράτους, το οποίο και θα έκανε ό,τι μπορούσε για

να το αξιοποιήσει. Η αναλογία λοιπόν ήταν η ίδια, όπως είχε

προτείνει ο Κέυνς (ακόμα κι αν οι αρμόδιοι υπουργοί και

στρατηγοί ίσως να μην είχαν ακούσει ποτέ μέχρι τότε το πα-

ραμικρό από αυτόν τον οικονομολόγο).

Δεύτερος λόγος: Στον πόλεμο, ο παράγοντας χρόνος παίζει

μεγάλο ρόλο. Οι αναγκαίοι πόροι πρέπει να καταναλωθούν

γρήγορα, κάτι που επηρεάζει άμεσα και πλήρως την απα-

σχόληση.

Το 1945 στις ΗΠΑ, υπήρχε ο φόβος για μια ενδεχόμενη υπο-

τροπή της ύφεσης. Και όντως, εκείνη και την επόμενη χρονιά

η παραγωγή συρρικνώθηκε σε ολόκληρο τον καπιταλιστικό

κόσμο. Αρχικά, με την κήρυξη του Ψυχρού Πολέμου το 1947

ξαναπήρε μπρος η οικονομική δραστηριότητα. Η απαλλαγ-

μένη από κρίσεις ανάπτυξη των σχεδόν τριών επόμενων δε-

καετιών επέστρεψε λόγω της οικονομικής υποστήριξης της

εσωτερικής ζήτησης και της ταυτόχρονης διάρθρωσης και

αποδιάρθρωσης του κράτους πρόνοιας. Η ανάπτυξη αυτή

βασιζόταν, τουλάχιστον εν μέρει, και στην ικανοποίηση της

ζήτησης, η οποία προέκυψε την περίοδο 1939-1945 και ακο-

λούθως μέχρι το 1947 εξαιτίας της υφιστάμενης πτώσης της

παραγωγής. Κι εδώ επίσης ένας πόλεμος ήταν η αιτία· μο-

λονότι όχι ένας σύγχρονος ή ένας επικείμενος, αλλά ένας

περασμένος. Συγχρόνως, ο ανταγωνισμός των εξοπλισμών

χρειαζόταν νέες παραγγελίες.

Από το 1989, γινόταν καταρχήν λόγος για ένα προσδοκό-

μενο “μέρισμα ειρήνης”· για το πέρασμα σε εξοπλισμούς για

ειρηνικούς σκοπούς, χωρίς τελικά να προκύψει τίποτα. Οι

εξαγωγές εξοπλισμών αποτελούν μια πλούσια και σίγουρη

πηγή κέρδους. Ούτως ή άλλως, ο Στρατός απέκτησε και

πάλι μια πραγματική λειτουργία, η οποία για τον μερκαντιλι-

σμό και την πρώτη δεκαετία του Ιμπεριαλισμού ήταν χαρα-

κτηριστική: δέσμευση των πρώτων υλών και διασφάλιση της

πρόσβασης σε αυτές.

Ο πόλεμος και οι εξοπλισμοί δεν συνιστούν ανακάλυψη του

καπιταλισμού. Αν και με διαφορετικό τρόπο απ' ό,τι ίσχυε

στους κοινωνικούς σχηματισμούς του παρελθόντος, εξακο-

λουθούν ωστόσο από τα τέλη του 19ου αιώνα να δημιουρ-

γούν όχι μόνο προϋποθέσεις, αλλά και να έχουν  μια

παράπλευρη οικονομική λειτουργία. Μολονότι πρόκειται για

μια λειτουργία που παραμένει ντροπαλά κρυμμένη.
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σημειώσεις:
1 Πρόκειται για την περίοδο από τον 16ο μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα (σ.τ.μ).
2 Πριν τη Γαλλική Επανάσταση, η “Τρίτη Τάξη” περιελάμβανε το μη προνομιούχο

τμήμα του πληθυσμού (αστοί, εργάτες, αγρότες). Τις άλλες δύο τάξεις συνιστού-

σαν ο κλήρος και οι ευγενείς (σ.τ.μ).

Το χακί στο “κίνημα”. Ακροδεξιοί ντυμένοι καταδρο-

μείς “διαδηλώνουν” κατά της επίσκεψης της Μέρ-

κελ τον Οκτώβρη του 2012. Τα συνθήματα είναι

ενδεικτικά: “στην μπάντα περνάνε τα κομάντα”,

“μαζί να φύγουν οι ναζί”, “έξω η Μέρκελ απ'την Ελ-

λάδα”, “ψηλά τα πράσινα μπερέ”. Ο αριστερός πα-

τριωτισμός που τους περιέβαλε χειροκρόταγε και

φώναζε μαζί. Πραγματικά, οι αντιδράσεις στην επί-

σκεψη της Μέρκελ σπάσανε το ρεκόρ κρετινισμού-

εθνικισμού-σταλινισμού που για πολλά χρόνια

κράταγε ο αντιαμερικανισμός και οι “διαμαρτυρίες”

για την επίσκεψη Κλίντον το 1999.

Το χακί στην καταστολή1. Στρατοματαζτήδες φυ-

λάνε το υπουργείο εθνικής αμύνης την ίδια ημέρα.

Το σώμα αυτό πριν χρόνια είχε συζητηθεί στη

Βουλή μετά από ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο τότε

υπουργός εθνικής αμύνης είχε διαβεβαιώσει πως

προορίζεται, εξοπλίζεται και εκπαιδεύεται αποκλει-

στικά για δράσεις στα Βαλκάνια. Οι βουλευτές τότε

του ΣΥΡΙΖΑ ικανοποιήθηκαν από την απάντηση.

Τώρα δεν έγιναν ερωτήσεις, είναι που και οι υπεύ-

θυνες δυνάμεις της αριστεράς ετοιμάζονται να κυ-

βερνήσουν. Γράφαμε τότε: “Η μοίρα μας, λοιπόν,

είναι κοινή με τους εργάτες των Βαλακανίων και

όποιος θέλει ας συνεχίσει να κοιμάται βυθισμένος

μέσα στη ψεύτικη μαστούρα μιας διαφοράς στη

χρονική φάση, αρνούμενος να δεχτεί πως όσα δο-

κιμάζονται πειραματικά στους πιο υποτιμημένους

εργάτες θα ξεσπάσουν σύντομα επάνω στα δικά

μας κεφάλια. Κι αν όλοι ξέρουμε τη σιχαμένη φι-

γούρα του ΜΑΤατζή, έχει έρθει εδώ και καιρό η

ώρα να βάλουμε δίπλα του και τον ΕΠαγγελματία

ΟΠλίτη”2.

σημειώσεις:
1 http://www.tanea.gr/ellada/article/?aid=4758778 τα νέα,

“Εφ’ όπλου λόγχη στο Πεντάγωνο”, 10-10-2012.
2 http://saxsxizo.wordpress.com -> περιοδικό Σχιζό metro-

politans -> τεύχος 0 ->Αλήτες – φονιάδες – καραβανάδες


