


Περιεχόμενα | 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 15

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τύφλωση και η πορεία της Ιστορίας 19

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Το απροσδόκητο, τα νεφελώματα που 

δημιουργούν την Ιστορία: το κινεζικό ξύπνημα, 

ο Μάης του ’68 και η Αλ Κάιντα 29

Το απρόβλεπτο: η οικονομική δύναμη των κινεζικών 

μαγαζιών    30

Μάης του ’68: οι νέοι εναντίον του κατεστημένου 33

11 Σεπτεμβρίου 2001: η αδιανόητη επίθεση στη Νέα Υόρκη 37

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η μαζική παρεξήγηση 45

11 Νοεμβρίου 1918: οι Γερμανοί πιστεύουν ότι 

κέρδισαν τον πόλεμο 45

1918: οι Σύμμαχοι πιστεύουν ότι κέρδισαν την ειρήνη 47

Μόναχο, 1938: οι Σύμμαχοι πιστεύουν ότι απέφυγαν

τον πόλεμο   53

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η στρατευμένη ευπιστία 59

Δεκαετία 1920: οι θαυμαστές των σοβιέτ 59

Η «ειλικρινής αυτοπειθώ» στη σταλινική τρομοκρατία 67

Τα θεμέλια του σοσιαλισμού και οι παραμορφώσεις του 71

Ένα εργατικό κόμμα χωρίς εργάτη ηγέτη 74

Συγκεντρωτισμός ή δημοκρατία 76

Οι χωρικοί, θύματα της ρωσικής επανάστασης 80

Χρησιμοποιώντας τον εθνικισμό 82

Οι αόρατες εθνότητες 83



10

Μετά τον Στάλιν, η λατρεία των καινούργιων ειδώλων 89

Φιντέλ Κάστρο, ο «ήλιος της Κούβας» 89

Μάο, ο καινούργιος ενθουσιασμός 90

Χομεϊνί, ο νέος μοχλός της επανάστασης 93

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η τυφλή αισιοδοξία 97

Οι οικονομικές κρίσεις 97

1929, το απότομο ξύπνημα από το «αμερικανικό όνειρο» 98

1974, η «θετική στάση» 103

2008, τα subprimes: ήταν λοιπόν κρίση; 107

Τύχη και κακoτυχία των προβλέψεων 111

«Ο ένας πιστεύει στον Θεό, ο άλλος στην ανάπτυξη» 111

Η επεκτατικότητα των επιστημονικών κλάδων 114

Οι επιτυχημένες προβλέψεις 119

Η τυραννία των εννοιών 123

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Το δογματικό πνεύμα: η άνοδος  

του ναζισμού   127

Ο ναζισμός, μια «εφήμερη ανωμαλία»; 127

Η σαγήνη της ναζιστικής Γερμανίας 139

Οι πλάνες των διανοουμένων 142

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Προοπτικές πολέμου (1939-1941) 153

Από τη δυσπιστία στην άρνηση της πραγματικότητας:

Οι γάλλοι κομμουνιστές μπροστά στο Γερμανοσοβιετικό 

Σύμφωνο   153

Η διορατικότητα των μεγάλων ηγετών και 

οι περιορισμοί της  160

Η μοιραία τύφλωση του Τσιανγκ Κάι Σεκ 162

Ιούνιος 1941: Πώς ο Στάλιν αποδείχτηκε λάθος 

στους υπολογισμούς του 164

Ρούσβελτ, διπροσωπία και ευρηματικότητα 167



Περιεχόμενα | 11

Χίτλερ, μάθημα ρατσισμού 171

Συγκριτική μελέτη της προπαγάνδας: η Γερμανία, η ΕΣΣΔ 

και οι δημοκρατίες 174

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Οι Εβραίοι, τυφλά θύματα 

(και άλλα αόρατα θύματα) 185

Οι Εβραίοι και οι αριθμοί της άρνησης 185

Στη Γαλλία, τυφλά θύματα 191

Αόρατα θύματα για τον Ρούσβελτ και τον Στάλιν 198

Όταν ο Πάπας εξουδετερώνει την Ιστορία 204

Οι Γάλλοι και οι διώξεις των Εβραίων 207

Οι φρικαλεότητες του πολέμου δεν γνώρισαν 

την ειρήνη   212

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Οι αρνητές, σύγκριση μορφών: 

Γερμανία και ΕΣΣΔ 219

Ναζιστική Γερμανία: άρνηση να παραδεχτούν, 

προθυμία να δικαιολογήσουν 219

Ούτε ο κινηματογράφος μετανοεί 224

Γιατί και πώς οι Γερμανοί διεκδικούν την αθωότητά τους 226

Μια άρνηση «γεγονός»: Το ερωτηματολόγιο 230

Μια αντίδραση τιμής: χαιρετισμός στους λιποτάκτες

της Βέρμαχτ   231

Στις κομμουνιστικές χώρες, άρνηση και τραύμα μετά

την έκθεση του Χρουστσόφ 232

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Αντιλαμβανόμαστε τις παραμορφώσεις 

των μεγάλων αρχών; 241

Τα δικαιώματα του ανθρώπου: οι αντιφάσεις τους 241

Όταν τα δικαιώματα των γυναικών απουσιάζουν 245

Τα ανθρώπινα δικαιώματα και η αποικιοκρατία 251

Το δικαίωμα των εθνών στην εθνική κυριαρχία 252



12

Η αυτοδιάθεση των λαών και η δοκιμασία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 258

Η αυτοαποικιοποίηση, υπέρτατο στάδιο της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης  263

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Διασταυρούμενες και σωρευτικές

περιπτώσεις τύφλωσης: η τραγωδία της Αλγερίας 267

Οι pieds-noirs  269

Η μητρόπολη   278

Οι φιλελεύθεροι και οι κομμουνιστές 282

Οι αλγερινοί εθνικιστές 289

Ο στρατηγός Ντε Γκολ 296

Η μεταφορά της δυσαρέσκειας εναντίον του Ισραήλ 308

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Τα οράματα της Ιστορίας που ευνοούν 

την τύφλωση   313

1979 Ιράν: η Δύση μπροστά στην «ισλαμική επανάσταση» 313

2011: η Δύση μπροστά στην «Αραβική Άνοιξη» 319

Ισλάμ και οράματα για το μέλλον 323

Αυτό προτείνει ακριβώς το Κοράνι; 334

Τα λάβαρα της Τζιχάντ 337

Ποιες οι διαφορές του δόγματος μεταξύ των ισλαμιστών  

και των μετριοπαθών;  341

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 Η ακατανοησία μπροστά στην πτώση 

της ΕΣΣΔ   347

Μια επανάσταση χωρίς επαναστάτες 347

Το φαινόμενο Γκορμπατσόφ: πώς αντιστρέφεται το νόημα 

των κειμένων   357

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 Τα άτομα μπροστά στην Ιστορία 365

Πρώτη ομάδα: ο βαθμός μηδέν συνείδησης της Ιστορίας 365



Περιεχόμενα | 13

Δεύτερη ομάδα: η άρνηση να ληφθεί υπόψη 

η πραγματικότητα 367

Τρίτη ομάδα: συμμετοχή στην Ιστορία χωρίς παραδοχή 

του γεγονότος  369

Τέταρτη ομάδα: συνείδηση και ασυνειδησία στη 

«στράτευση»   371

Πέμπτη ομάδα: Άλφρεντ Ε., ένας σφαγέας χωρίς 

ενδοιασμούς   374

Έκτη ομάδα: οι απογοητευμένοι 375

Η διαύγεια των εύθραυστων ονείρων 377

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Το παρελθόν και η κληρονομιά του 381

Ρατσισμός και ξενοφοβία 382

Προκαταλήψεις για τους αλλοδαπούς 391

Το παρελθόν των κοινωνιών 398

Οι Αμερικανοί: «Γιατί μας μισούν;» 417

Οι Ρώσοι και το εθνικό τους μυθιστόρημα 421

Η παγκοσμιοποίηση της θεωρίας συνωμοσίας 424

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 Η ευθύνη της «ελεύθερης πληροφόρησης» 427

Εστίες γνώσης και πληροφορίας 429

Τα θεσμικά όργανα ή η αγορά 430

Οι δυσλειτουργίες 433

Ας μην είμαστε κουφοί 435

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 Κινηματογράφος: προβολή, παραπέτασμα 

ή ερμηνεία της πραγματικότητας; 439

Oι προκαταλήψεις του κινηματογράφου 439

Η εφευρετικότητα του κινηματογράφου 458

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ   463

Ας μην ορίζουμε λάθος εχθρό 465



14

Ας μην κάνουμε λάθος διάγνωση 470

Αναζωογονώντας τις ικανότητες της χώρας 472

Ας δώσουμε τέλος στην αυτοαποικιοποίηση 475

Βιβλιογραφία   477

Φιλμογραφία   495

Παράρτημα   499

Η τύφλωση μέσω της γλώσσας: η πολιτική ορθότητα 

(Μαρά Γκουαγιέ), Το Ερωτηματολόγιο (Ερνστ φον Ζάλομον), 

O φονταμενταλιστής διανοούμενος και ο κοσμικός 

διανοούμενος (Σαμί Ναΐρ), Πίνακας επιβράδυνσης 

της ανάπτυξης από το 1960 (ΟΟΣΑ)

Ευχαριστίες   511

Ευρετήριο ονομάτων 513 



Το απροσδόκητο, τα νεφελώματα που δημιουργούν την Ιστορία  |  29

ΚΕΦΆΛΆΙO 1

Το απροσδόκητο, τα νεφελώματα 
που δημιουργούν την Ιστορία:
το κινεζικό ξύπνημα, ο Μάης του ’68 
και η Άλ Κάιντα

Τρία πρόσφατα γεγονότα και καταστάσεις προκάλεσαν κατάπληξη 

στις κοινωνίες και τις κυβερνήσεις. Τα μείζονα γεγονότα των τελευ-

ταίων πενήντα ετών δεν προβλέφτηκαν: η ανάδυση της Κίνας ως 

οικονομικής δύναμης, ενώ η Ιαπωνία ήταν το φαβορί, τα νεολαιί-

στικα κινήματα του Μάη του ’68 και η εμφάνιση της Αλ Κάιντα την 

οποία ακολούθησε η αδιανόητη επίθεση στους Δίδυμους Πύργους, 

το 2001. Σίγουρα αυτά τα γεγονότα δεν συγκρίνονται μεταξύ τους: 

δεν σχετίζονται – το μοναδικό κοινό χαρακτηριστικό τους είναι η μη 

προβλεψιμότητά τους. Η σύγκριση του μη συγκρίσιμου είναι ένα 

είδος πειραματισμού στην Ιστορία, όπως θα έλεγε ο ελληνιστής Μαρ-

σέλ Ντετιέν [στο βιβλίο του Comparer l’incomparable]. 

Αυτή η «ανώμαλη αντιπαραβολή» τριών ιστορικών καταστάσεων, 

που δεν έχουν σχέση μεταξύ τους, επιτρέπει να παρατηρήσουμε ότι 

νεφελώματα διαφορετικής φύσης –οικονομικά, πολιτισμικά, πολι-

τικοθρησκευτικά– υπήρξαν κινητήρες της Ιστορίας, ακόμα κι αν δεν 

τα προσέλαβαν με αυτό τον τρόπο οι ηγέτες των μεγάλων σύγχρονων 

κρατών. Στην πραγματικότητα, οι καταστάσεις αυτές συγκροτήθηκαν 

έξω από όλα τα θεσμικά και οργανωτικά κανάλια μέσω των οποίων 

οι ηγέτες επεξεργάζονται την κατανόηση του κόσμου. Ακριβώς επει-
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δή αυτά τα γεγονότα δεν έχουν a priori κανένα κοινό σημείο εκτός 

του ότι ήταν απρόβλεπτα, τα παρόμοια χαρακτηριστικά που επιση-

μαίνουμε στο «πείραμά» μας φαίνονται σαν τα πρώτα δεδομένα της 

τύφλωσης μπροστά στην Ιστορία. Τα ξαναβρίσκουμε στην πορεία 

της Ιστορίας, μεταλλαγμένα τόσο ώστε καμιά φορά δεν είναι πια 

αναγνωρίσιμα, σε ιστορικές συνθήκες πολύ διαφορετικής φύσης. 

Μεταξύ αυτών των δεδομένων, πρέπει να υπογραμμίσουμε τουλά-

χιστον δύο.

Παρατηρούμε, από τη μια πλευρά, ότι οι άτυπες «σχέσεις» μεταξύ 

των παραγόντων μέσα στο «νεφέλωμα» παραμένουν για πολύ καιρό 

αόρατες στα μάτια των κοινωνιών που αποτελούνται από ενώσεις, 

θεσμούς, οργανισμούς με τη δική τους κοινωνική σφραγίδα. Οι 

κοινωνίες δεν αντιλαμβάνονται ό,τι υπάρχει έξω από τις δικές τους 

κοινωνικές μορφές. Από την άλλη πλευρά, οι πρακτικές που προκα-

λούν την ανάδυση αυτών των άγνωστων δυνάμεων διαφέρουν από 

εκείνες που αναγνωρίζουμε ως δικές μας... Ποιος λοιπόν μπορεί να 

κρίνει αυτές τις άγνωστες δυνάμεις άξιες ή επιρρεπείς να μπουν στην 

Ιστορία;

ΤO ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΌ: Η ΌΙΚΌΝΌΜΙΚΗ ΔΎΝΑΜΗ 
ΤΩΝ ΚΙΝΕΖΙΚΩΝ ΜΑΓΑΖΙΩΝ*

Ποιος μπορούσε να φανταστεί στις αρχές του 20ού αιώνα, αλλά και 

αργότερα, την αλματώδη πρόοδο της κινεζικής οικονομίας μέσα από 

* M.-C. Bergère, L. Bianco και J. Dumas (επιμ.), La Chine au XXe siècle. D’une révo-

lution à l’autre, Παρίσι, Fayard, 1989· Y. Chevrier (επιμ.), Citadins et citoyens dans la 

Chine du XXe siècle, Παρίσι, Éditions Maison des sciences de l’Homme, 2010· L. 

Fung-Yee Ng και C. Tuan (επιμ.), Three Chinese Economies, Χονγκ Κονγκ, The Chinese 

University Press, 1995· F. Godement, Que veut la Chine?, Παρίσι, Odile Jacob, 2012. 
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τα μαγαζάκια και τις μικρές επιχειρήσεις; Όχι πάντως ο οικονομο-

λόγος και κοινωνιολόγος Μαξ Βέμπερ, ούτε όσοι, όπως αυτός, συ-

νέδεαν την οικονομική πρόοδο με τον ορθολογισμό της παραγωγής. 

Να τι έγραφε: «Το κατάστημα καταδικάζει την πόλη, μια σειρά κατα-

στημάτων είναι ανίκανη να γεννήσει μια κατακτητική καπιταλιστική 

αστική τάξη, δηλαδή μια τάξη δημοκρατική». Στο τέλος του 19ου 

αιώνα, οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις ονειρεύονταν την «κινεζική αγο-

ρά» και είχαν κατατεμαχίσει τη χώρα –το break-up of China– με 

σκοπό τη «συν-κυριαρχία» όπως την αποκαλεί ο σινολόγος Ιβ Σεβριέ.

Μετά την κινεζική επανάσταση του 1911 που έδωσε τέλος στην 

αυτοκρατορία, η Κίνα έγινε αβασίλευτη δημοκρατία και το όνειρο 

της κινεζικής αγοράς ξεθώριασε για κάμποσο καιρό. Μάλιστα, μετά 

την κομμουνιστική επανάσταση του 1949 ξεθώριασε για τα καλά. 

Από τότε, όταν μιλάμε για την Κίνα μιλάμε για τον πολιτικό κίνδυνο 

που αντιπροσωπεύει μαζί με την ΕΣΣΔ – απόδειξη του οποίου ήταν 

ο πόλεμος της Κορέας ήδη από το 1951. Διαβάζοντας τη μεταπολε-

μική αμερικανική βιβλιογραφία –π.χ. τα έργα του σινολόγου Ντόακ 

Μπαρνέτ o οποίος θεωρείται αυθεντία– βλέπουμε ότι έχει εξαφανι-

στεί ο μύθος της κινεζικής αγοράς. Όπως γράφει η σινολόγος Μαρί-

Κλερ Μπερζέρ, «εκείνα τα χρόνια αλλά και αργότερα, στις πόλεις της 

ακτής βελτιώθηκαν οι τεχνικές της υφαντουργίας χάρη στην εισα-

γωγή αργαλειών με μεταλλικό πλαίσιο. Ήταν μια πρόοδος αλλά κα-

τέληξε αμελητέα μιας και το όλο σύστημα ήταν αναχρονιστικό». Με-

τά την υφαντουργία, οι Κινέζοι άρχισαν να ασχολούνται με τη συ-

ναρμολόγηση και την κατασκευή εξαρτημάτων ηλεκτρονικών ειδών, 

με το οπτικοακουστικό υλικό, ιδιαίτερα τις επίπεδες οθόνες, τα παι-

χνίδια κλπ. Τα κινέζικα διακοσμητικά αντικείμενα κατέκτησαν τον 

κόσμο – και τα κουτιά με τα σοκολατάκια μέντας που απεικονίζουν 

τον Μπαράκ Ομπάμα είναι πια κινεζικής κατασκευής: μέντες αμερι-

κανικής κατασκευής, κουτιά κινεζικής. Η μεταστροφή της ιστορίας 
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ήταν θαυμαστή. Το 1975 το κινέζικο εμπόριο έφτανε το 0,7% του 

παγκόσμιου, ενώ το 2007 έφτανε το 9% των παγκόσμιων εξαγωγών 

και το 7% των εισαγωγών. Το θαύμα οφειλόταν στην αυταρχική 

φιλελευθεροποίηση της οικονομίας την οποία εφάρμοσε ο Ντενγκ 

Χσιάο Πινγκ – και σε ακόμα μερικά πραγματάκια.

Αυτή η εξέλιξη εξέπληξε τους Δυτικούς. Οι ηγέτες τους ήταν προ-

σηλωμένοι στις σχέσεις της κομμουνιστικής Κίνας με την Ταϊβάν, 

καθώς και στο καθεστώς του Χονγκ Κονγκ. Δεν μετρούσαν τη σπου-

δαιότητα των μη κρατικών υπόγειων σχέσεων μεταξύ των Κινέζων 

των τριών αυτών διαφορετικών οντοτήτων στις οποίες έπρεπε να 

προστεθούν οι Κινέζοι της διασποράς: της Ινδονησίας, της Ταϊλάνδης, 

της Σιγκαπούρης κλπ., δηλαδή περίπου 35 εκατομμύρια άνθρωποι. 

Δημιουργήθηκαν έτσι πολλαπλά οικονομικά δίκτυα με μια αργή τάση 

προς τον καταμερισμό εργασίας ο οποίος δεν οφειλόταν αναγκαστικά 

σε επίσημες συμφωνίες που παρέμειναν αμήχανες μεταξύ της Ταϊβάν, 

της Λαϊκής Κίνας και της Νότιας Κορέας. Ο καταμερισμός εργασίας 

διέφυγε εντελώς την προσοχή των Δυτικών. Οι Κινέζοι συμπλήρωναν 

ο ένας τον άλλον: η Ταϊβάν είχε πρόσβαση στη δυτική τεχνολογία, 

το Χονγκ Κονγκ έπαιζε ρόλο πλατφόρμας προς τις εξωτερικές αγορές 

αξιοποιώντας την πείρα του στον τραπεζικό τομέα, ενώ η ηπειρωτική 

Κίνα προμήθευε φτηνή εργατική δύναμη. Η σπουδαιότητα αυτού του 

αστερισμού φάνηκε όταν η κινεζική κυβέρνηση δημιούργησε τις «ει-

δικές οικονομικές ζώνες» ανοίγοντάς τες στους πολίτες του Χονγκ 

Κονγκ και της Ταΐβάν προτού τις κατακλύσουν τα ξένα κεφάλαια. 

Έτσι, η Κίνα έγινε εξαγωγική δύναμη εξαρτημάτων εισάγοντας πα-

ράλληλα πρώτες ύλες. Στο λεγόμενο «κινεζικό όνειρο», ο μηχανισμός 

ήταν αντίστροφος. Στην αρχή, ένα νεφέλωμα από μαγαζάκια, χωρίς 

κεντρική διεύθυνση ή διαχείριση, πυροδότησε μια ανάπτυξη που δεν 

ακολουθούσε τις συνηθισμένες νόρμες, και την οποία ούτε οι διπλω-

μάτες ούτε οι ειδήμονες αντιλήφθηκαν εγκαίρως.
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ΜΑΗΣ ΤΌΎ ’68: 
ΌΙ ΝΕΌΙ ΕΝΑΝΤΙΌΝ ΤΌΎ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΌΎ*

Στη Γαλλία, η έκρηξη του Μάη του ’68 ήταν ένα φαινόμενο που δεν 

είχε προβλέψει κανείς. Φοιτητικό κίνημα στην αρχή, επεκτάθηκε και 

εντάθηκε καταλαμβάνοντας εξαπίνης τον υπουργό Αλέν Περφίτ, ο 

οποίος, λίγες εβδομάδες νωρίτερα, δήλωνε ότι «η εθνική εκπαίδευση 

ήταν το μεγαλύτερο καμάρι του». Όσο για τον Ντε Γκολ, δεν καταλά-

βαινε το νόημα των γεγονότων: «Μα τι θέλουν επιτέλους;» αναρω-

τιόταν ενοχλημένος. Υποτιμώντας το εύρος των διαδηλώσεων, έφυ-

γε για τη Ρουμανία ακολουθώντας το πρόγραμμα που είχε κανονιστεί 

πολύ καιρό νωρίτερα. Και όταν επέστρεψε, αναφώνησε αγανακτισμέ-

νος: «Ναι, στις μεταρρυθμίσεις, όχι στο χάος!» Εκ των υστέρων θυ-

μηθήκαμε ότι πριν από αυτά τα γεγονότα είχαν υπάρξει κάποια ση-

μάδια που τα προανήγγειλαν. Το 1967, στο Στρασβούργο, το φυλλά-

διο της Καταστασιακής Διεθνούς ισχυριζόταν ότι ένα κοινωνικό 

στρώμα που όλο μεγάλωνε –οι φοιτητές– δεν είχε τη δυνατότητα να 

παίξει τον κοινωνικό ρόλο που του άξιζε και του αντιστοιχούσε. Η 

διάχυτη δυσαρέσκειά τους δηλητηριάστηκε ακόμα περισσότερο από 

εκνευριστικά έκτακτα μέτρα, όπως η απαγόρευση του σεξ στους κοι-

τώνες των πανεπιστημιουπόλεων, από το σχέδιο να θεσπιστούν ει-

σαγωγικές εξετάσεις για τα ΑΕΙ κλπ. Το 1968, η «πολιτικοποιημένη» 

δράση των νέων εμφανίζεται για πρώτη φορά ως φορέας διεκδική-

σεων σχετικών με την ηλικία τους και τη γενιά τους. Η διαμαρτυρία 

* M.-C. Lavabre και H. Rey, Les Mouvements de mai 1968, Φλωρεντία, Casterman-Gi-

unti, 1998· R. Aron, La Révolution introuvable, Παρίσι, Fayard, 1968· D. Cohn-Bendit, 

Du gauchisme, remède à la maladie sénile du communisme, Παρίσι, Seuil, 1968· H. 

Marcuse, L’Homme unidimensionnel, Παρίσι, Minuit, 1968 [ελλ. έκδ.: Ό μονοδιάστατος 

άνθρωπος, μτφρ. Μπ. Λυκούδης, Αθήνα, Παπαζήσης, 1971]· A. de Baecke, La Nouvelle 

Vague, Παρίσι, Flammarion, 1998. 
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τους δεν είναι μια απλή αμφισβήτηση ή μια αναπαραγωγή των πα-

ραπόνων των γονιών τους, όπως ήταν, για παράδειγμα, εκείνες των 

κομμουνιστικών νεολαιών, των χριστιανών ή των ναζιστών. Οι νέοι 

άρχισαν να ζουν μια παράλληλη κουλτούρα και να εξελίσσονται σε 

μια καινούργια κατηγορία καταναλωτών με δική τους ηθική κι ένα 

συγκεκριμένο όραμα για την κοινωνία. Ο αμερικανικός κινηματο-

γράφος είχε εκφράσει αυτή την τάση με δύο ταινίες που έγιναν κλα-

σικές: Ό ατίθασος τoυ Λάζλο Μπένεντεκ με τον Μάρλον Μπράντο, και 

Επαναστάτης χωρίς αιτία του Νίκολας Ρέι με τον Τζέιμς Ντιν. Στη Γαλ-

λία, οι ταινίες της νουβέλ βαγκ αποκαλύπτουν εκείνη την εποχή ό,τι 

ήταν ανείπωτο στις κοινωνικές σχέσεις: π.χ. οι ταινίες του Κλοντ 

Σαμπρόλ και κυρίως του Ζαν-Λικ Γκοντάρ με τους μη συμβατικούς 

ηθοποιούς του, όπως η Μπριζίτ Μπαρντό και ο Ζαν-Πολ Μπελμοντό. 

Όταν το «Κατεστημένο» άγγιξε την Ταινιοθήκη, τον ναό αυτών των 

ταινιών, απολύοντας τον Ανρί Λανγκλουά που την είχε δημιουργήσει, 

ακολούθησε μια εντυπωσιακή πρόβα τζενεράλε του Μάη του ’68, τον 

Φεβρουάριο εκείνης της χρονιάς. Ο Aντρέ Μαλρό, ο αρμόδιος υπουρ-

γός για την εν λόγω απόφαση, αφού αποδοκιμάστηκε, εισηγήθηκε 

στον Ντε Γκολ να τα βγάλει μόνος του πέρα με τη νεολαία…

Οι νεαροί διαδηλωτές κατηγορούσαν τις ΗΠΑ για τον πόλεμο 

στο Βιετνάμ και την ΕΣΣΔ για την εισβολή στην Πράγα. Τα παραδο-

σιακά πολιτικά στρατόπεδα καταργούνταν, όπως καταργούνταν ο 

σεβασμός προς τις πολιτικές και συνδικαλιστικές ηγεσίες, καθώς και 

προς τις ελίτ. Η αυθεντία αμφισβητούνταν, τόσο στο πανεπιστήμιο 

όσο και την οικογένεια. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των πρώτων 

διαδηλώσεων ήταν η ευθυμία και η ειρωνεία: τα κυρίαρχα συνθή-

ματα ήταν «Κάντε έρωτα, όχι πόλεμο», «Απαγορεύεται το απαγορεύ-

εται», ενώ οι διαδηλωτές πρόσφεραν λουλούδια στους αστυνομικούς 

και χαμόγελα στα κορίτσια. Ύστερα, η επέμβαση των αστυνομικών 

δυνάμεων πυροδότησε βίαιες διαδηλώσεις που κλιμακώθηκαν σε 
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εξέγερση: οι εικόνες των πυρπολημένων αυτοκινήτων έχουν χαρα-

χτεί στη συλλογική μνήμη. Ως προς τη δομή του, το κίνημα είχε την 

πρωτοτυπία να καθοδηγείται από μια σειρά επιτροπών δράσης και 

από μικροσκοπικές ομάδες εντελώς ανεξάρτητες από οποιονδήποτε 

πολιτικό σχηματισμό, με εξαίρεση την Εθνική Ένωση των Φοιτητών 

της Γαλλίας (UNEF). 

Μεταξύ αυτών ήταν το «Κίνημα της 22ας Μαρτίου», με επικεφα-

λής τον χαρισματικό Ντανιέλ Κον Μπεντίτ, ο οποίος εμφορούνταν 

από τις ιδέες της επαναστατικής οργάνωσης «Σοσιαλισμός ή βαρβα-

ρότητα», των πρώην αντιφρονούντων τροτσκιστών, και του μαρξιστή 

κοινωνιολόγου Χέρμπερτ Μαρκούζε που έκρινε ότι, σε μια μεταβιο-

μηχανική κοινωνία, οι φοιτητές είναι η μοναδική διαθέσιμη δύναμη 

αμφισβήτησης. Τα γεγονότα, ιδιαίτερα έπειτα από μερικές νύχτες 

ταραχών, ξεπέρασαν εντελώς τα συνδικάτα και το Κομμουνιστικό 

Κόμμα που κράτησαν μάλλον εχθρική στάση προς αυτό το «μικροα-

στικό» κίνημα. Ο Ντανιέλ Κον Μπεντίτ, «αυτός ο γερμανός αναρχι-

κός» έγραφε ο [Γραμματέας του ΚΚ] Ζορζ Μαρσέ στην Humanité. 

Παρ’ όλα αυτά, αποφάσισαν τελικά να ενταχθούν στο κύμα διαμαρ-

τυρίας. Αφού δεν μπορούσαν να το αναχαιτίσουν, αποφάσισαν να 

ενταχθούν και να αυξήσουν τις πιέσεις τους προς την κυβέρνηση. 

Το ότι η καταστολή γινόταν χωρίς περιττή βία με εντολές του αστυ-

νόμου Μορίς Γκριμό, ο γιος του οποίου βρισκόταν μεταξύ των δια-

δηλωτών, πολλαπλασίασε τις διαδηλώσεις: τα κόμματα και τα συν-

δικάτα παρασύρθηκαν, κατά κάποιο τρόπο, από το κίνημα που απα-

ντούσε στα κυβερνητικά μέτρα με καταλήψεις εργοστασίων και, στη 

συνέχεια, συμβολικών χώρων όπως το θέατρο Οντεόν και το μέγα-

ρο της ραδιοτηλεόρασης. Ακολούθησε γενική απεργία αλληλεγγύης.

Έτσι, αντί να δημιουργηθεί μια παράλληλη κοινωνία όπως ήταν 

οι χίπις στις ΗΠΑ, ή να δημιουργηθεί ένα καινούργιο κόμμα όπως 

οι Πράσινοι στη Γερμανία, το φοιτητικό κίνημα στη Γαλλία λειτούρ-
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γησε σαν κύμα που μεταμόρφωσε μια πολιτιστική επανάσταση σε 

κοινωνικό κίνημα και ύστερα σε πολιτική κρίση. Στις 20 Μαΐου 

1968, 4 ή 6 εκατομμύρια εργαζόμενοι απεργούσαν. Τα γεγονότα 

ξέφυγαν από τα χέρια των φοιτητικών επιτροπών δράσης και ο πρω-

θυπουργός Ζορζ Πομπιντού ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με τα συν-

δικάτα που έγιναν γνωστές ως «διαπραγματεύσεις Γκρενέλ» [από την 

οδό Γκρενέλ όπου βρισκόταν τότε το υπουργείο Κοινωνικών Υπο-

θέσεων]. Οι πολιτικοί της αριστεράς, κυρίως ο Φρανσουά Μιτεράν 

και ο Μισέλ Ροκάρ, προσπάθησαν να οικειοποιηθούν το κίνημα 

διεκδικώντας την εξουσία. Όσο για τον Ντε Γκολ, χωρίς να ενημε-

ρώσει κανέναν, ούτε καν τον Πομπιντού, έφυγε για το Μπάντεν 

Μπάντεν όπου υπήρχε τμήμα γαλλικού στρατού. Επιστρέφοντας στις 

30 Μαΐου, ανακοίνωσε τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης, την οποία 

χαιρέτισαν οι γκολικοί με τεράστιες διαδηλώσεις. Οι Γάλλοι είχαν 

ήδη κουραστεί και στις εκλογές ψήφισαν Ντε Γκολ. Οι αγωνιστές του 

Μάη εξαφανίστηκαν – δεν θα τους ξαναβλέπαμε για μια δεκαετία. Ο 

συγγραφέας Μπερνάρ Φρανκ συνόψισε τα γεγονότα του Μάη του 

’68 για τα οποία οι ηγέτες είχαν δείξει έλλειψη διορατικότητας: «Μή-

πως ο Μάης του ’68 ήταν το αντίστροφο του Ιουνίου του 1940; Το 

αντίστροφο του “Εργασία, Οικογένεια, Πατρίδα”; Αυτό ήταν αλλά 

και κάτι ακόμα: μάθετε να είστε ο εαυτός σας... Be yourself…»

Πίσω από τις καλές προθέσεις, υπήρχε επίσης, λανθάνουσα, η 

ιδέα που ερχόταν «από κάτω»: οι ελίτ έπρεπε να χάσουν την πρωτο-

καθεδρία. Η πολιτιστική επανάσταση θα χρησιμοποιούσε ως πρω-

τοπορία τους λιγότερο μορφωμένους οι οποίοι θα ωφελούνταν πε-

ρισσότερο από αυτή. Τέτοια ήταν η κληρονομιά των διαφόρων νε-

φελωμάτων που ξεπήδησαν τον Μάιο του 1968 ενώνοντας νοερά 

τη Ναντέρ, τη Σορβόνη, το Κολούμπια, το Μπέρκλεϊ και το Πανεπι-

στήμιο του Βερολίνου... Αυτές οι εκρήξεις δεν κατέληξαν σε καμιά 

πραγματική πολιτική αλλαγή αν και, στη Γαλλία, οδήγησαν σε πολι-
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τική κρίση την επόμενη χρονιά: ο Ντε Γκολ προκήρυξε δημοψήφισμα, 

το έχασε και παραιτήθηκε. Όμως η επίδραση του Μάη του ’68 συνε-

χίστηκε για σαράντα χρόνια – τα ίχνη του είναι ακόμη εμφανή: είναι 

η άμεση προέκταση των καινούργιων φιλοδοξιών και αξιών που 

διαμορφώθηκαν από τα νεφελώματα εκείνης της στιγμής. Οι αντι-

λήψεις που αναδύθηκαν ήταν πρωτάκουστες και δεν όφειλαν τίποτα 

ούτε στα πολιτικά κόμματα, ούτε στις κυβερνήσεις, ούτε στα συνδι-

κάτα. Οι ηγεσίες δεν προέβλεψαν ούτε συνειδητοποίησαν αμέσως 

ότι το κίνημα δεν προερχόταν από αυτές, δεν ταίριαζε σε κανένα από 

τα γνωστά τους πλαίσια ανάλυσης της εποχής και φαινόταν εντελώς 

ασύμβατο με τις αρχές που, μέχρι τότε, εξασφάλιζαν την ισχύ των 

εθνών.

11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΌΎ 2001: 
Η ΑΔΙΑΝΌΗΤΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΎΌΡΚΗ*

Μεγάλο τραύμα για τις ΗΠΑ και κατάπληξη σε όλο τον πλανήτη. 

Μάθαμε λοιπόν ότι η επίθεση ήταν πράξη της Αλ Κάιντα, ένα ισλα-

μικό νεφέλωμα που δημιούργησε ο Οσάμα Μπιν Λάντεν το 1985. 

Η Αλ Κάιντα είναι μέρος ενός μεγάλου κινήματος που είναι γνωστό 

στον ισλαμικό κόσμο και που, από τη Βοσνία μέχρι το Κασμίρ στη 

βορειοδυτική Ινδία, συγκεντρώνει περισσότερες από εξήντα οργα-

νώσεις. Η αιτία αυτής της αναβίωσης των επιθετικών και αμυντικών 

* G. Chaliand, A. Grignard, O. Hubac-Occhipinti κ.ά., L’Arme du terrorisme, Παρίσι, 

Audibert, 2002· J.K. Cooley, Unholy Wars. Afghanistan, America and International 

Terrorism, Λονδίνο, Pluto Press, 1999· J.-P. Filiu, Les Frontières du Jihad, Παρίσι, 

Fayard, 2006· G. Kepel, Jihad. Εxpansion et déclin de l’islamisme, Παρίσι, Gallimard, 

2000 [ελλ. έκδ.: Τζιχάντ: Ό ιερός πόλεμος, μτφρ. Ε. Τσερεζόλε, Αθήνα, Καστανιώτης, 

2001]· O. Roy, L’Islam mondialisé, Παρίσι, Seuil, 2000· X. Raufer, La Nébuleuse: le 

terrorisme du Moyen-Orient, Παρίσι, Fayard, 1997. 
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τζιχάντ είναι πολλές σημαντικές αλλαγές, με πρώτη την ισλαμική 

επανάσταση του 1979 στο Ιράν. Με την άνοδο του αγιατολάχ Χομεϊ-

νί, το Ισλάμ δεν εξυπηρετεί το έθνος, αλλά συμβαίνει το αντίστροφο: 

το έθνος μπαίνει στην υπηρεσία του Ισλάμ. Η «σπίθα», όπως την 

ονομάζει ο πολιτικός επιστήμονας Ζιλ Κεπέλ, είναι μια επανάσταση 

σιιτικής έμπνευσης η οποία προκαλεί, ως αντίστιξη, ένα δεύτερο 

γεγονός που σχετίζεται με την εισβολή των Σοβιετικών στο Αφγανι-

στάν: την εκστρατεία που ξεκινά η Σαουδική Αραβία, ένα σουνιτικό 

κράτος, μαζί με τα κράτη του Κόλπου και το Πακιστάν για να βοηθή-

σουν την αφγανική αντίσταση. Μεταξύ των χιλιάδων εθελοντών που 

συρρέουν από όλα τα ισλαμικά εδάφη είναι ο νεαρός Οσάμα Μπιν 

Λάντεν, γόνος σαουδάραβων μεγιστάνων που συνδέονται με τη βα-

σιλική οικογένεια. Η οργάνωση της οποίας ηγείται συνεισφέρει στη 

στρατολόγηση εθελοντών και ο πλούτος του βοηθάει στη σύσφιξη 

των σχέσεων μεταξύ Σαουδαράβων και Πακιστανών, καθώς και στη 

διεύρυνση των δικτύων της αμυντικής τζιχάντ την οποία στηρίζουν, 

λόγω του αντικομμουνισμού τους, οι ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το δόγμα Mπρεζίνσκι,* για να αποδυναμωθεί ο ρω-

σικός γίγαντας που προσπαθούσε να περικυκλωθεί από χώρες με 

παρόμοιο καθεστώς, οι Αμερικανοί χρησιμοποίησαν ως κριτήριο 

της σχέσης τους με όλους τον βαθμό εχθρότητας προς την ΕΣΣΔ και 

τον κομμουνισμό. Δεν είδαν ότι η Αλ Κάιντα είχε στόχο τον εξισλα-

μισμό της νεωτερικότητας – όχι τον εκσυγχρονισμό του Ισλάμ. Κατά 

συνέπεια, μετά την ΕΣΣΔ, η Αλ Κάιντα βάλθηκε να πολεμάει ενα-

* Ως σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της κυβέρνησης Κάρτερ, ο Zbigniew Brzezinski 

(1977-1981) θεωρείται υπεύθυνος για την ενίσχυση και τον εξοπλισμό των μουτζα-

χεντίν εναντίον των Σοβιετικών, που εξελίχθηκαν με τη βοήθεια των ΗΠΑ στις διά-

φορες ένοπλες ισλαμικές φονταμενταλιστικές οργανώσεις. Το δόγμα Mπρεζίνσκι 

συνοψιζόταν εκείνη την εποχή ως τακτική με πρωταρχικό στόχο την αναχαίτιση του 

κομμουνισμού. (Σ.τ.Μ.)
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ντίον του «κοντινού και μακρινού εχθρού», δηλαδή εναντίον της 

Σαουδικής Αραβίας και των ΗΠΑ που, κατά τη γνώμη της, είχαν 

παραβιάσει την ιερή γη του Ισλάμ στον πόλεμο του Κόλπου, είχαν 

τροφοδοτήσει τον δυτικό ιμπεριαλισμό και είχαν στηρίξει το Ισραήλ. 

Το σημείο καμπής ήταν το 1993. Με την καθοδήγηση του σεΐχη 

Ομάρ Ραχμάν, ήδη εγκέφαλου της απόπειρας δολοφονίας εναντίον 

του Σαντάτ το 1981, μια τρομοκρατική επίθεση εναντίον του Παγκό-

σμιου Κέντρου Εμπορίου προκάλεσε τον θάνατο 6 ανθρώπων.* Στη 

Σομαλία, μια επιχείρηση με 18 νεκρούς αμερικανούς στρατιωτικούς 

γιορτάστηκε ως «η πρώτη νίκη». Ακολούθησαν οι επιθέσεις στις 

αμερικανικές πρεσβείες στο Ναϊρόμπι και στο Νταρ-ες-Σαλάμ, καθώς 

και μια επίθεση εναντίον του αμερικανικού στόλου στο Άντεν της 

Υεμένης. Μέσα σε δυο χρόνια ετοιμάστηκε η επίθεση στη Νέα Υόρ-

κη και στην Ουάσιγκτον που πήρε διαστάσεις Αποκάλυψης. Εκτός 

από το συμβολικό της περιεχόμενο, είχε στόχο αντίποινα μακριά 

από τα εδάφη των εχθροπραξιών. Οι ΗΠΑ απάντησαν στο Αφγανι-

στάν και το Ιράκ, με την πρόφαση ότι το Ιράκ κατείχε «όπλα μαζικής 

καταστροφής» – αλλά η Αλ Κάιντα είχε ήδη κηρύξει τον πόλεμο 

εναντίον των ΗΠΑ πέντε χρόνια νωρίτερα, στις 23 Αυγούστου 1996. 

Τότε οι New York Times είχαν αφιερώσει τρεις αράδες σε αυτή την 

πληροφορία... Μήπως άξιζε περισσότερες; Ο αναγνωρισμένος ηγέ-

της της Αλ Κάιντα ήταν ένας άπατρις δισεκατομμυριούχος που περ-

νούσε από το ένα άσυλο στο άλλο –Αφγανιστάν, Σουδάν– έχοντας 

μάλιστα σκεφτεί να εγκατασταθεί στη Λιβύη αφού πρώτα διώξει, με 

τη βοήθεια των αγγλοαμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, τον Κα-

* O Ραχμάν, γνωστός ως «τυφλός Σεΐχης», συνελήφθη το 1993, λίγους μήνες μετά 

το τρομοκρατικό χτύπημα, και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη. Βρίσκεται σε απο-

μόνωση σε φυλακή της βόρειας Καρολίνας. Η σύλληψή του έγινε σημείο συσπείρω-

σης των φανατικών μουσουλμάνων και η συνήγορός του Lynne Stewart κατηγορή-

θηκε ότι διευκόλυνε τις επαφές του Ραχμάν με τρομοκρατικές ομάδες. (Σ.τ.Μ.)
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ντάφι, αυτόν τον «όχι τόσο καθολικό» μουσουλμάνο. Το 1996 η 

συνωμοσία απέτυχε. Πώς ο Οσάμα Μπιν Λάντεν κήρυττε πόλεμο 

στη μεγαλύτερη παγκόσμια δύναμη χωρίς να διαθέτει έδαφος, κρά-

τος, στρατό; Πράγματι υπήρχαν τρομοκρατικά δίκτυα που μπορούσαν 

να αφυπνιστούν: Αφγανοί, Βόσνιοι, Αλγερινοί, Φιλιππινέζοι. Με-

ρικοί συνδέονταν με αυτονομιστές τζιχαντιστές στην Τσετσενία, στο 

Κασμίρ, στη Βοσνία χωρίς να σχετίζονται με την παγκόσμια τζιχάντ. 

Ο Τζορτζ Γ. Μπους χαρακτήρισε μια τρομοκρατική ενέργεια, ένα 

έγκλημα εναντίον της ανθρωπότητας «πόλεμο εναντίον της Αμερικής» 

– άρα απαιτούσε στρατιωτικά αντίποινα... Η επίθεση αυτή προκά-

λεσε, όπως ξέρουμε, 3.500 νεκρούς και άφησε τις ΗΠΑ σε κατάστα-

ση σοκ.

Πώς να αντιμετωπίσει κανείς αυτή την απειλή που δεν ξέρουμε 

από πού έρχεται; Η ανθρώπινη πλευρά μπήκε στο προσκήνιο: η 

ιστορία ενός λαού που έπεσε θύμα του Κακού και που θρηνεί αλλά 

συμπεριφέρεται ηρωικά – διασώστες και σωσμένοι. Ομοψυχία και 

ερωτηματικά: «Μα γιατί μας μισούν τόσο;». Πράγματι, η φρίκη ενός 

τόσο θεαματικού εγκλήματος αναδεικνύει το συναίσθημα εις βάρος 

της σκέψης. Εξάλλου, οι Αμερικανοί δεν πολυενδιαφέρονται για το 

τι σκέφτονται οι άλλοι λαοί για την πολιτική των ηγεσιών τους. Ένα 

άρθρο των Los Angeles Times στις 27 Σεπτεμβρίου 2001 που παρα-

θέτει η ιστορικός Κάρολ Γκλουκ αναφέρει ότι το δίκτυο ABC (ένα από 

τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα) μείωσε τις αντένες του στο εξωτε-

ρικό από 17 σε 7 διότι το κανάλι δεν είχε θεαματικότητα. Παράλλη-

λα, το δορυφορικό Αλ Τζαζίρα του Κατάρ επέκτεινε την εμβέλειά του: 

50 ανταποκριτές σε 21 χώρες. Ακόμα και το CNN συρρικνώθηκε για 

να αντιμετωπίσει τη μείωση της θεαματικότητας. Ο πόλεμος εναντίον 

των Ταλιμπάν και τον Μπιν Λάντεν στο Αφγανιστάν παρουσιάστηκε 

σαν «πόλεμος απελευθέρωσης» –πράγμα που θα μπορούσε να είναι 

αλήθεια– αλλά αυτή η δικαιολογία δεν έπαιρνε υπόψη ότι το μίσος 
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των τζιχαντιστών για τις ΗΠΑ δεν αναλύθηκε ποτέ στα σοβαρά, ίσως 

για να μην αποκαλυφθούν οι πραγματικές του αιτίες.

Από την εποχή της κρίσης του Σουέζ, το 1956, το Πεντάγωνο και 

το υπουργείο Εξωτερικών «έπαιζαν με τον αραβικό κόσμο λες και 

επρόκειτο για πιόνια». Η στρατηγική τους βασιζόταν στον αντικομ-

μουνισμό – και στην αρχή στηρίχθηκαν στον αραβικό εθνικισμό η 

πρόοδος του οποίου τοποθετούσε φραγμούς στη σοβιετική επεκτα-

τικότητα. Ύστερα ευθυγραμμίστηκαν με το παραδοσιακό Ισλάμ, κυ-

ρίως τη Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο επί ηγεσίας του Σαντάτ 

που αναγνώριζε το Ισραήλ. Οι υπόλοιπες αραβικές χώρες ήταν τότε 

ελαφρώς πιο εκκοσμικευμένες. Στη συνέχεια, το αμερικανικό Πε-

ντάγωνο και το υπουργείο Εξωτερικών ενίσχυσαν το δίκτυο της Αλ 

Κάιντα σε μια κοινή προσπάθεια να διώξουν τους Σοβιετικούς από 

το Αφγανιστάν. Αυτή η συμμαχία, την οποία στήριζαν το Πακιστάν 

και η Σαουδική Αραβία, επισφράγιζε τη συμμαχία του ισλαμικού 

φονταμενταλισμού με το πετρέλαιο. Οι Αμερικανοί δεν θέλησαν να 

καταλάβουν, τυφλωμένοι από την εχθρότητά τους εναντίον του άθε-

ου κομμουνισμού, ότι οι τζιχαντιστές που μάχονταν στο Αφγανιστάν 

μισούσαν εξίσου την αμερικανική επέμβαση που έπαιρνε σάρκα και 

οστά με την άφιξη των στρατευμάτων στα αραβικά εδάφη –μια ιερο-

συλία – στη διάρκεια του πρώτου πολέμου στο Ιράκ, ενώ ο σύμμαχος 

των Αμερικανών, το Ισραήλ, κατείχε ήδη την Ιερουσαλήμ και την 

Παλαιστίνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπαιρναν ανοιχτά τη σκυτάλη 

του αποικιακού ιμπεριαλισμού. Έπρεπε λοιπόν να εκδιωχθούν, όπως 

είχαν εκδιωχθεί οι Ρώσοι από το Αφγανιστάν. Έπρεπε να επιτεθούν 

εναντίον τους αρχίζοντας από το κεφάλι: τη Νέα Υόρκη. Σίγουρα οι 

υπηρεσίες των ΗΠΑ είχαν εντοπίσει την Αλ Κάιντα, αλλά όχι τους 

στόχους της: δεν ήξεραν από πού να αρχίσουν και πώς να αντιμε-

τωπίσουν αυτό το νεφέλωμα που βρισκόταν σε «μερική» νάρκη στη 

Σομαλία, τις Φιλιππίνες, το Πακιστάν, τη Βόρεια Αφρική, το Λονδί-
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νο, στην Αμερική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν σαν ένας γίγαντας 

με τρομερή δύναμη, αλλά με έναν επίδεσμο στα μάτια: ένας τυφλός 

γίγαντας. Στην αμερικανική επικράτεια, την επομένη κιόλας της 11ης 

Σεπτεμβρίου εντοπίστηκαν 27 οργανώσεις που συνδέονταν με τα 

δίκτυα της Αλ Κάιντα. Οι ΗΠΑ χρειάστηκαν δύο πολέμους και δέκα 

χρόνια, καθώς και κάποια βοήθεια από το Ισλαμαμπάντ, ώστε να 

ολοκληρώσουν μια επιτυχημένη επίθεση εναντίον του Μπιν Λάντεν. 

Έχοντας περιφρονήσει όλες τις πολιτικές δομές που δεν εντάσσονταν 

στα πλαίσια της Δύσης, οι Αμερικανοί δεν κατάφεραν να προβλέψουν 

και να εμποδίσουν τον πολλαπλασιασμό αυτών των μέχρι πρότινος 

αδρανών τρομοκρατικών θυλάκων. 

Όσο για την αντίδραση του υπόλοιπου κόσμου στην 11η Σεπτεμ-

βρίου 2001, ο φιλόσοφος Ζαν Μποντριγιάρ την περιγράφει με τον 

πιο διεισδυτικό τρόπο. «Στον απόηχο αυτού του τραγικού γεγονότος» 

γράφει «επικρατεί ένα είδος αγαλλίασης ενώ παράλληλα εκφράζεται 

η καταδίκη και η ένωση με ιερά δεσμά εναντίον της τρομοκρατίας. 

Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τέτοια καταστροφή στην καρδιά 

της ηγεμονικής δύναμης. Αλλά η Δύση φρόντισε να κρύψει αυτή την 

αγαλλίαση».* Η παγκοσμιοποίηση αλά αμερικανικά προκάλεσε, υπόρ-

ρητα, παγκόσμια δυσαρέσκεια.

Οι ηγεσίες πήραν άραγε το μάθημά τους από αυτές τις προηγούμενες 

εμπειρίες; Σε ό,τι αφορά τον ρόλο των νέων στην πολιτική ζωή, 

σίγουρα δεν το πήραν. Ούτε ο Aλέν Ντεβακέ που ήθελε να μεταρ-

ρυθμίσει τα πανεπιστήμια το 1986, ούτε ο Ντομινίκ ντε Βιλπέν εί-

κοσι χρόνια αργότερα με τη Σύμβαση Πρώτης Πρόσληψης έλαβαν 

* Το διφορούμενο κείμενο του Jean Baudrillard: http://www.lemonde.fr/ dispar-

itions/article/2007/03/06/l-esprit-du-terrorisme-par-jean-baudrillard_ 

879920_3382.html#meter_toaster (Σ.τ.Μ.)
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υπόψη τα διδάγματα του Μάη του ’68: οι νέοι δεν φαίνεται να απο-

δέχονται αυθαίρετους κανονισμούς σχετικά με την είσοδό τους στην 

ενήλικη ζωή. Αντιθέτως, οι βιομήχανοι έχουν αντιληφθεί ότι για την 

ανάπτυξη είναι απαραίτητη η φαιά ουσία πολύ περισσότερο από τις 

πρώτες ύλες και τα εκτεταμένα εδάφη. Τα παραδείγματα της Σιγκα-

πούρης και του Ισραήλ μαρτυρούν πως όταν υπάρχει καλή εκπαί-

δευση και χρηματοδότηση για την επιστημονική έρευνα το μικρό 

μέγεθος δεν παίζει ρόλο – μια χώρα με μυαλά υψηλής ποιότητας 

μπορεί να κυριαρχήσει στην αγορά του σκληρού δίσκου και των 

ανταλλακτικών για μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones). 

Οι δυτικοί ηγέτες είναι τυφλοί μπροστά στη φύση του Ισλαμικού 

Κράτους και των συναφών οργανώσεων επιμένοντας ότι δεν πρό-

κειται για «κράτος». Η παρενέργεια αυτής της στάσης είναι η αντιμε-

τώπιση των τρομοκρατικών επιθέσεων ως απλών ποινικών αδικη-

μάτων που διαπράττουν οι επιλεγόμενοι «μοναχικοί λύκοι». Απο-

τυγχάνουν να συνδέσουν αυτές τις πράξεις και τα άτομα με τον τζι-

χαντισμό, ο οποίος αποτελεί δράση κάθε άλλο παρά μοναχική που 

οργανώνεται και συντονίζεται κυρίως μέσω του διαδικτύου.



Βερολίνο, 11 Νοεμβρίου 1918: 

οι Γερμανοί πιστεύουν ότι κέρδισαν τον πόλεμο.
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ΚΕΦΆΛΆΙO 2

Η μαζική παρεξήγηση

11 ΝΌΕΜΒΡΙΌΎ 1918: ΌΙ ΓΕΡΜΑΝΌΙ ΠΙΣΤΕΎΌΎΝ 
ΌΤΙ ΚΕΡΔΙΣΑΝ ΤΌΝ ΠΌΛΕΜΌ

Κοιτάξτε προσεκτικά το κορίτσι και την αγαλλίαση που επικρατεί 

γύρω της.* Η σκηνή γυρίστηκε στις 11 Νοεμβρίου 1918 στο Βερο-

λίνο. Όπως όλοι οι άλλοι, η κοπέλα άκουσε ότι «οι στρατιώτες επι-

στρέφουν αήττητοι από τα πεδία των μαχών». Αυτές ήταν οι λέξεις 

του ανακοινωθέντος της ανώτατης γερμανικής διοίκησης. Πώς θα 

μπορούσε να φανταστεί ότι, ηττημένη, η Γερμανία υπέγραψε στη 

Ρετόντ [στα περίχωρα του Παρισιού] την ανακωχή και παραδέχτηκε 

ότι έχασε τον πόλεμο μολονότι το γερμανικό έδαφος παρέμενε απα-

ραβίαστο; Οι Γερμανοί γιόρταζαν λοιπόν το τέλος του πολέμου με 

τον ίδιο ενθουσιασμό των Γάλλων στο Παρίσι, των Βρετανών στο 

Λονδίνο και των Αμερικανών στη Νέα Υόρκη. Ποιο ήταν το τίμημα 

αυτής της τύφλωσης όταν θα μάθαιναν οι Γερμανοί τους όρους της 

ανακωχής και στη συνέχεια τους όρους της Συνθήκης των Βερσαλ-

λιών, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 231 το οποίο κήρυσσε τη 

* Aυτό το αλλόκοτο ντοκουμέντο για την τύφλωση των Γερμανών που θεωρούσαν 

τον εαυτό τους αήττητο στις 11 Νοεμβρίου 1918 ανακαλύφτηκε στα αρχεία του Κό-

μπλετς το 1964. Εμφανίζεται στην ταινία Grande Guerre (1914-1918) (Der Erste 

Weltkrieg), που κάναμε μαζί με τη Solange Peter (Pathé Cinéma). Ευχαριστώ τον 

Mathias Steinlé που το θυμήθηκε.
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Γερμανία υπεύθυνη για την έναρξη των εχθροπραξιών; Το αύριο 

δεν θα ήταν καθόλου ευχάριστο.

Την τύφλωση ακολούθησε εξαλλοσύνη και υστερία: το παραπλα-

νητικό ανακοινωθέν θεωρήθηκε «πισώπλατο μαχαίρωμα» της γερ-

μανικής διοίκησης που θέλησε να κρύψει την ήττα της. Ο μύθος 

αυτός είχε μεγάλη διάρκεια ζωής: το 1945, την παραμονή της αυτο-

κτονίας του, ο Χίτλερ δήλωσε: «Σήμερα ο στρατός πρόδωσε τη χώρα, 

ενώ το 1918 η χώρα πρόδωσε τον στρατό». Η δήλωση αναφερόταν 

στην ανταρσία που συντάραξε το γερμανικό ναυτικό στο Κίελο, στις 

αρχές Νοεμβρίου 1918, την οποία ακολούθησαν και άλλες ένοπλες 

δυνάμεις οδηγώντας τα πράγματα σε ανακωχή με πρωτοβουλία και 

στήριξη των σοσιαλδημοκρατών. 

Ωστόσο, όπως έδειξε ο ιστορικός Πιερ Ρενουβέν, το περί «πισώ-

πλατου μαχαιρώματος» δεν αντέχει στην ανάλυση των γεγονότων. Για 

τον απλούστατο λόγο ότι οι διαδηλώσεις στην οπισθοφυλακή ξεκίνη-

σαν την τρίτη εβδομάδα του Οκτωβρίου 1918 και ότι ο στρατηγός Έριχ 

Λούντεντορφ ζητούσε ανακωχή ήδη από την αποτυχημένη επίθεση 

τον Ιούλιο. Ο Λούντεντορφ έλεγε χαρακτηριστικά ότι «η 8η Αυγούστου 

είναι ημέρα πένθους για τον γερμανικό στρατό» εξαιτίας του μεγάλου 

αριθμού των αιχμαλώτων πολέμου που κρατούσαν οι Σύμμαχοι τη 

στιγμή της αντεπίθεσης του καλοκαιριού. Τον Σεπτέμβριο και τον 

Οκτώβριο, ο στρατηγός προέτρεψε τους καγκελαρίους φον Χέρτλινγκ 

και Μαξ ντε Μπάντεν να υπογράψουν ανακωχή. Η γαλλική νίκη στον 

Μάρνη τον Ιούλιο και η προέλαση των βρετανικών τεθωρακισμένων 

τον είχαν πείσει για το αναπόφευκτο της ήττας. Προπάντων, η ανώ-

τατη διοίκηση έβλεπε πόσο εύκολα παραδίδονταν οι Γερμανοί στρα-

τιώτες, σημάδι ότι το ηθικό βρισκόταν στο μηδέν.* 

* Pierre Renouvin, L’Armistice de Rethondes (11 novembre 1918), Παρίσι, Gallimard, 

1968· 1919, le traité de Versailles vu par ses contemporains, Παρίσι, Alvik, 2003. 
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Φοβούμενη την κατάρρευση του μετώπου πριν από την εισβολή 

των Συμμάχων στη Vaterland («πατρίδα»), η ανώτατη διοίκηση 

έσπευσε να αναθέσει τα περαιτέρω στους πολίτες. Ζητούσε διαπραγ-

ματεύσεις για τα Δεκατέσσερα Σημεία που πρότεινε ο αμερικανός 

πρόεδρος Γούντροου Γουίλσον (που αφορούσαν κυρίως εδάφη που 

έπρεπε να επιστραφούν στη Γαλλία, το Βέλγιο και την Ιταλία, καθώς 

και την ανεξαρτητοποίηση της Πολωνίας), αλλά οι αντίπαλοι, τόσο 

στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό της χώρας, απαιτούσαν αλλα-

γή καθεστώτος και καλούσαν σε επανάσταση. Στο εξής, οι σοσιαλ-

δημοκράτες έδειχναν στην κοινή γνώμη ότι οι Σύμμαχοι δεν θα 

υπέγραφαν ανακωχή αν δεν παραιτούνταν ο Κάιζερ: το καλύτερο θα 

ήταν να εγκατέλειπε τον θρόνο οικειοθελώς. Όμως μετά την πρό-

σκληση του καγκελαρίου Μαξ ντε Μπάντεν να συμμετάσχουν στην 

κυβέρνηση, οι σοσιαλδημοκράτες άρχισαν φυσικά να αντιμετωπίζουν 

εχθρικά την επανάσταση. Μα αφού οι αριστερές δυνάμεις βρίσκονταν 

στην εξουσία! Από τον φόβο της άκρας αριστεράς τους, οι επαναστά-

τες της ομάδας «Σπάρτακος» με επικεφαλής τον Καρλ Λίμπκνεχτ και 

τη Ρόζα Λούξεμπουργκ διακήρυξαν οι ίδιοι την παραίτηση του Γου-

λιέλμου Β́ . Ακολούθησαν εκδηλώσεις χαράς. Οι σοσιαλδημοκράτες, 

στη συνέχεια, συνήψαν ανακωχή με όρους απαράδεκτους για τις 

στρατιωτικές αρχές. O στρατός επινόησε τον μύθο του «πισώπλατου 

μαχαιρώματος».

1918: ΌΙ ΣΎΜΜΑΧΌΙ ΠΙΣΤΕΎΌΎΝ 
ΌΤΙ ΚΕΡΔΙΣΑΝ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ

Στο μεταξύ, στο στρατόπεδο των Συμμάχων, ο στρατάρχης Φερντινάν 

Φος δεν μπορούσε να φανταστεί ότι η κατάσταση στο εχθρικό στρα-

τόπεδο είχε αλλάξει τόσο ριζικά. Αγνοούσε ότι οι Γερμανοί δεν είχαν 
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φέρει στο Δυτικό Μέτωπο το ένα εκατομμύριο των ανδρών που 

κρατούνταν στην Ουκρανία και στον Καύκασο από την υπογραφή 

της ειρήνης Μπρεστ-Λιτόβσκ* – εκτός από ένα κομμάτι που είχε 

διοχετευτεί στο ιταλικό μέτωπο. Εξάλλου, δεν μπορούσε να εκτιμή-

σει σε ποιο βαθμό οι αμερικανικές ενισχύσεις είχαν τροποποιήσει 

την κατάσταση στο μέτωπο της Λορένης, όπου τα στρατεύματα του 

στρατηγού Τζον Πέρσινγκ είχαν καταλάβει μέσα σε λίγες ημέρες το 

οχυρό του Σεν Μιχιέλ [βορειοανατολική Γαλλία] εναντίον του οποίου 

ο γαλλικός στρατός αγωνιζόταν ματαίως επί αρκετούς μήνες. Η εξέ-

ταση των όρων της ανακωχής προκάλεσε έντονες συζητήσεις. Από 

τη μία πλευρά ήταν οι υποστηρικτές της άμεσης συμφωνίας, με κάθε 

κόστος, από φόβο μήπως ο άνεμος γυρίσει μετά τις νίκες του καλο-

καιριού –έτσι σκέφτονταν ο Φος, ο Λόιντ Τζορτζ, ο Κλεμανσό και ο 

Γουίλσον–, και από την άλλη πλευρά ήταν ο Πουανκαρέ, ο Πέρσινγκ 

και ο Πετέν (αυτός ήταν ο πιο φανατικός), που ήθελαν να προελάσουν 

από τη Λορένη στο Mάιντς [της Ρηνανίας-Παλατινάτο] και στη συ-

νέχεια να μπουν στο Βερολίνο για να «προκαλέσουν στον αλαζονικό 

γερμανικό στρατό ταπεινωτική καταστροφή». Θα μπορούσαμε να 

απαιτήσουμε ακόμα περισσότερα. Μετά την απόφαση να σταματή-

σουν αμέσως τις εχθροπραξίες, ο Πετέν έγραψε στην αμερικανίδα 

φίλη του, την κυρία Παρντί: «Το βράδυ της ανακωχής έκλαψα». Τον 

είχαν ενημερώσει για τη νίκη.** Στην πραγματικότητα, αν και ο Φος 

φοβόταν, περισσότερο από άλλους, ότι η συνέχιση των επιχειρήσεων 

θα οδηγούσε στην μπολσεβικοποίηση της Γερμανίας, κανείς δεν είδε 

* Η συνθήκη αυτή ανάμεσα στην καινούργια κυβέρνηση των μπολσεβίκων και στις 

Κεντρικές Δυνάμεις (Γερμανία, Αυστροουγγαρία, Βουλγαρία, Οθωμανική Αυτοκρα-

τορία) υπογράφτηκε το 1918 στην ομώνυμη πόλη της Λευκορωσίας με τεράστιες 

υποχωρήσεις εκ μέρους των μπολσεβίκων. (Σ.τ.Μ.)

** Marie-Antoinette Pardee, Le Maréchal que j’ai connu, Παρίσι, Association pour 

défendre la mémoire du maréchal Pétain, 1952. 
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πραγματικά, ανεξάρτητα από τους εδαφικούς όρους της συμφωνίας, 

ότι οι στρατιωτικοί όροι επηρέαζαν ελάχιστα ή καθόλου τη βιο μηχανική 

ανωτερότητα της Γερμανίας, ενώ η Γαλλία είχε υποστεί καταστροφή 

από τη γερμανική κατοχή.* Προπάντων, οι γαλλικές απώλειες 

(1.375.000) την είχαν αποδυναμώσει παρότι οι γερμανικές απώλειες 

ήταν αριθμητικά περισσότερες (2.000.000): ο συνολικός πληθυσμός 

της Γαλλίας ήταν κατά ένα τέταρτο μικρότερος της Γερμανίας. 

Για πάνω από τρία χρόνια, η στρατιωτική διοίκηση των Συμμάχων 

παρενοχλούσε τις κυβερνήσεις για να παραλάβει περισσότερα όπλα, 

όλο και περισσότερα κανόνια. Τη στιγμή της ανακωχής, οι νικητές 

κατάσχεσαν μεγάλο αριθμό κανονιών, ενώ μέρος του γερμανικού 

στόλου αυτοβυθίστηκε στο Σκάπα Φλόου, στη βόρεια Σκοτία.**

 Ωστόσο, δεν είχαν την ιδέα να καταστρέψουν τα εργοστάσια όπου 

κατασκευαζόταν αυτός ο οπλισμός: διατηρούσαν μια στρατιωτική 

αντίληψη για τον πόλεμο «μεταξύ στρατιωτών», τηρώντας τις τελε-

τουργίες του και χωρίς να προσέχουν τις αλλαγές που είχαν υποστεί 

αυτές οι τελετουργίες. Είναι σημαντικό ότι, αφού είχαν χρησιμοποι-

ήσει μηχανοκίνητα στη διάρκεια του πολέμου, οι αξιωματικοί παρέ-

λασαν έφιπποι την ημέρα της νίκης... Κι όμως, δεν εξέφρασαν όλοι 

οι νικητές την ίδια τυφλή χαρά στις 11 Νοεμβρίου 1918. Μερικοί 

έβλεπαν ότι οι όροι της συνθήκης εγγυόνταν διαρκή ειρήνη. Αιχμά-

λωτος στη Γερμανία στις 11 Νοεμβρίου του 1918, ο νεαρός αξιωμα-

τικός Σαρλ Ντε Γκολ έγραφε στη μητέρα του στις 25 Ιουνίου 1919: 

«Μένει να τηρήσει την ειρήνη ο εχθρός. Όπως γνωρίζουμε, δεν θα 

κάνει τίποτα, δεν θα υποχωρήσει σε τίποτα, δεν θα πληρώσει τίπο-

* Arno Mayer, Politics and Diplomacy of Peacemaking. Containment and Counterrevo-

lution at Versailles (1918-1919), Νέα Υόρκη, Alfred Knopf, 1968. 

** Το 1919, πάνω από 50 πολεμικά πλοία του γερμανικού στόλου βυθίστηκαν με 

εντολή του ναυάρχου Ludwig von Reuter έτσι ώστε να μην παραδοθούν στους Βρε-

τανούς. (Σ.τ.Μ.)
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τα αν δεν τον αναγκάσουμε να το κάνει, να υποχωρήσει, να πληρώ-

σει, όχι μόνο με τη βία, αλλά με οποιαδήποτε κτηνωδία».* 

Η ξέχειλη χαρά που φαίνεται από τις εικόνες του Παρισιού, του 

Λονδίνου και της Νέας Υόρκης είναι το καθρέφτισμα της «μεγάλης 

ψευδαίσθησης» περί του «τελευταίου όλων των πολέμων». Ωστόσο, 

σήμερα γνωρίζουμε ότι αυτή η χαρά ήταν λιγότερο ομόφωνη από 

ό,τι δείχνουν οι εικόνες. Πόσα εκατομμύρια σύζυγοι, αδελφές και 

αδελφοί έχασαν έναν ή περισσότερους από τους αγαπημένους τους 

στα τέσσερα χρόνια του πολέμου; Εξάλλου, πολλοί στρατιώτες ένιω-

θαν ότι οι άμαχοι είχαν κλέψει τη νίκη τους: «Γιορτάζουν κάτι που 

δεν έχουν κερδίσει». «Μην ενθουσιάζεστε από αυτό το παραλήρη-

μα!» έγραφε ένας στρατιώτης από το μέτωπο, ενώ περίμενε την 

ημέρα της επιστροφής του. «Δεν επιστρέφουμε με τα έντονα συναι-

σθήματα με τα οποία φύγαμε». «Έντονα συναισθήματα»: ο όρος 

είναι εύγλωττος – στο γράμμα διαφαίνεται το άγχος και η δυσαρέ-

σκεια.** Η νίκη έφερε στο προσκήνιο ορισμένες αλήθειες, όχι κατ’ 

ανάγκη αντιληπτές μέχρι τότε: πολλά μάτια άνοιξαν μετά το τέλος 

του πολέμου. 

Ήταν εντυπωσιακή η αντίθεση μεταξύ του τέλους του πολέμου το 

1918 και εκείνου του 1945. Μετά τον Β́  Παγκόσμιο πόλεμο, οι 

πληθυσμοί των νικητριών χωρών δεν αμφισβητούσαν το νόημα του 

αγώνα τους: ήταν προφανές ότι έπρεπε να πολεμήσουν εναντίον της 

ναζιστικής κατοχής. Το 1918, αντιθέτως, μόλις αποκαταστάθηκε η 

ειρήνη, οι στρατιώτες αισθάνονταν ότι η προπαγάνδα τούς είχε οδη-

γήσει σε έναν πόλεμο χωρίς νόημα, σε κάτι παράλογο. 

  

 

* Charles de Gaulle, Lettres, notes et carnets, τόμοι 1 και 2, Παρίσι, Plon, 1980.

** Παρατίθεται στο M. Ferro, 11 novembre 1918, Παρίσι, Perrin, 2008.




