
 

Ο ∆ΙΚΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΣ  
Μία ακόµη κρίση; 

Το σηµερινό σύστηµα συσχετισµού δυνάµεων, όπως είχαµε 

γράψει, δεν µπορεί πια να παράγει θετικές ιδεολογίες. Ο 

φιλελεύθερος και σοσιαλδηµοκρατικός καπιταλισµός της ∆ύσης 

όσο και o κρατικός/γραφειοκρατικός καπιταλισµός των χωρών του 

ανατολικού µπλοκ είχαν στηριχθεί σε µία διαλεκτική θετικών 

προταγµάτων: ελευθερία κίνησης και κατανάλωσης, δυνατότητες 

κοινωνικής ανέλιξης  από τη µια, ίσες ευκαιρίες και δικαιοσύνη από 

την άλλη. Τα προτάγµατα αυτά µάλιστα µπορούσαν να 

συσπειρώνουν τον κόσµο και να εξασφαλίζουν τη συναίνεση. Αν η 

ιδεολογία που παράγει σήµερα η κυριαρχία δεν µπορεί να υποσχεθεί 

τίποτε στους υπηκόους της, µπορεί σίγουρα να τους απειλήσει ότι η 

ίδια η επιβίωση του καθένα (όχι πια η ιστορική του συνέχεια ή η 

ευτυχία του) είναι χρεωµένη σε µια σκοτεινή δύναµη. Η ιδεολογία 

της ασφάλειας στηρίζεται σε αυτήν ακριβώς την απειλή. Μοριακή 

και πλανητική, η απειλή αγκαλιάζει από την ατοµική ιδιοκτησία 

µέχρι τον παγκόσµιο γεωπολιτικό συσχετισµό και επιτέλους 

κόντεψε να φτάσει σε ένα δήθεν «τέλος της ιστορίας». Πρόκειται 

όµως µόνο για προπαγάνδα; Ο φόβος, που διασπείρεται παντού µε 

όλες τις µορφές και τους ρυθµούς, που αποτελεί το µοναδικό πάγιο 

συστατικό στοιχείο στη σύγχρονη ρητορική της «ασφάλειας» και της 

«αντιτροµοκρατίας», πιστεύουµε ότι έχει µια υλική βάση πραγµατική 

και ότι προέρχεται από τον εντεινόµενο φόβο των κυριάρχων.  

Βρισκόµαστε σε ένα σηµείο κορύφωσης των διαδικασιών 

που ξεκίνησαν µετά το τέλος του Ψυχρού Πολέµου, ας πούµε 

συµβατικά από την πρώτη εισβολή στο Ιράκ το 1991. Από την αρχή 

δεν θελήσαµε να µπούµε στη λογική του εντοπισµού µιας και 

µοναδικής κρυµµένης αφορµής του πολέµου στο Ιράκ. Χωρίς να 

είναι ανεύθυνες, οι απόψεις εκείνες που αναζήτησαν τα αίτια στο 

πετρέλαιο, στην κατασκευή (και µόνο την κατασκευή) ενός 

φαντασιακού ισλαµικού κινδύνου, ή στην έκρηξη των επιµέρους 

κρίσεων του κεφαλαίου, ερµηνεύουν µεν κάποια ζητήµατα αιχµής 

της Νέας Τάξης Πραγµάτων, δεν µπορούν ωστόσο να περιγράψουν 

τη γενικευµένη πραγµατικότητα του φόβου και της έλλειψης 

οραµατικών ιδεολογιών την οποία έχει επιβάλει. 

Μία ακόµη κρίση της ιδεολογικής υπεραξίας στον 

καπιταλισµό – δεν στηρίζεται όµως κάπου; Ο καπιταλισµός πρέπει 

να διαχυθεί παντού χωρίς πλέον κανένα προκάλυµµα πολιτικό (δεν 

µπορεί να πουλήσει κοινωνικές αξίες ούτε ως «κρατικός 

κοµµουνισµός», αλλά ούτε και ως «φιλελεύθερη δηµοκρατία»). 

Έχει αποδειχτεί ότι το «ιδεώδες του ∆ιαφωτισµού» ποτέ δεν 

µπορούσε να εφαρµοστεί στις καπιταλιστικές σχέσεις: Ο 

καπιταλισµός µπορεί να προσφέρει «παιδεία», «πολιτισµό», 

«καταναλωτικά αγαθά», «κοινοβουλευτισµό» και «ισονοµία» 

αναγκαστικά µόνο σε λίγους – και µάλιστα µόνο αν εξασφαλίζει 

δικτατορίες, ξεφορτώνεται σκουπίδια, αναθέτει τις δύσκολες 

δουλειές (αρπάζοντας πρώτα τις πρώτες ύλες) και σκορπάει θάνατο 

και εξαθλίωση σε πολλούς.  

Οι πρόσφατες εξελίξεις διεθνώς καταδεικνύουν την 

υποχώρηση κάθε αυτονόητης έννοιας επιβίωσης, καθώς και την 

ηγεµονία του εγκλεισµού, της αποµόνωσης και της επιτήρησης ως 

µεθόδων κοινωνικού ελέγχου. Τα ίδια τα Ηνωµένα Έθνη στην 

τελευταία τους αναφορά για τον παγκόσµιο πληθυσµό µιλούν για 

πάνω από 920 εκατοµµύρια κατοίκους σε πάνω από 250.000 

παραγκουπόλεις που υπάρχουν στον πλανήτη, οι περισσότερες από 

τις οποίες γεννήθηκαν τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια – αυτά τα 

γκέτο της αθλιότητας και της περιθωριοποίησης (δυνητικά όµως: 



και της αλληλεγγύης και της ανατρεπτικής φαντασίας) στεγάζουν το 

ένα τρίτο του παγκόσµιου αστικού πληθυσµού και σχεδόν το 80% 

του αστικού πληθυσµού των “υπό ανάπτυξιν χωρών”. 

Ταυτόχρονα, στις “ανεπτυγµένες χώρες” οι φυλακές και τα 

συστήµατα επιτήρησης έχουν αυξηθεί γεωµετρικά τις τελευταίες 

δύο δεκαετίες, σε βαθµό που να αποτελούν έναν κεντρικό τόπο 

διεξαγωγής πειραµάτων για τον χειρισµό µεταναστών και 

αντιφρονούντων σε όλον τον κόσµο. Τα σωφρονιστικά στρατόπεδα 

της Γούµερα, του Γκουαντανάµο, του Γιαρλς Γουντ, το σύστηµα 

δορυφόρων Έσελον αποτελούν τα νέα µοντέλα κοινωνικής και 

οικονοµικής διεύθυνσης στη θέση των ιδεολογικών ερειπίων του 

Ψυχρού Πολέµου. Σε Αυστραλία, ΗΠΑ και Αγγλία το κρατικό έργο 

του ποινικού εγκλεισµού περνά µε αλµατώδεις ρυθµούς και 

ιλιγγιώδη κέρδη στα χέρια πολυεθνικών κολοσσών όπως η 

Wackenhut Corrections ή η Group 4. 

Με άλλα λόγια: Είτε βλέπει κανείς τον χάρτη της Νέας 

Τάξης ως «αυτοκρατορία», είτε ως «στρατιωτικοβιοµηχανικό 

σύµπλεγµα», είτε ως «ιεραρχία πολυεθνικών οικονοµικών 

συµφερόντων», είτε ως «αποεδαφοποιηµένη πλανητική κυριαρχία», 

κάθε πολίτης-υπήκοος νιώθει υποχρεωµένος να αντιµετωπίσει το 

δίληµµα «τροµοκρατία ή ασφάλεια»: υποτίθεται πως καθένας 

οφείλει να πάρει θέση απέναντι σε οποιονδήποτε εχθρό επιλέξει να 

κατασκευάσει η κυριαρχία. Ταυτόχρονα, ο καθένας γνωρίζει ότι, 

άσχετα µε τους τρόπους µε τους οποίους σχετίζονται µε την 

προπαγάνδα της ασφάλειας, οι εντεινόµενες συγκρούσεις των 

εξουσιαστών είναι πραγµατικές. (Οι «αποχρώσεις» βέβαια της 

πραγµατικότητας αυτών των συγκρούσεων διαφέρουν µεταξύ τους: 

Στην αστραπή ενός βοµβαρδισµού, άλλοι κλείνουν το γραφείο της 

πρεσβείας τους, άλλοι χάνουν µια πτήση για δουλειές, άλλοι χάνουν 

τα παιδιά τους, το σπίτι, το χωριό και την ιστορία τους για πάντα). 

Πραγµατικό και αποµυστικοποιηµένο όµως φαίνεται να 

είναι και το επίπεδο στο οποίο παρουσιάζονται αυτές οι 

συγκρούσεις. Αυτήν τη στιγµή φαίνεται πως η νέα αυτή «διαφάνεια» 

παράγεται από την προσωρινή δυσκολία της εξουσίας να 

αντικαταστήσει αµέσως το µέχρι τώρα ψέµα της µε κάποιο άλλο – να 

µια ακόµη εκδήλωση της έλλειψης οραµάτων προς πώληση.  

Πραγµατικός λοιπόν ο φόβος ενός εκδηµοκρατισµού µε ισλαµικές 

αναφορές σε χώρες της Μέσης και Άπω Ανατολής και της Βόρειας 

Αφρικής µετά τον Ψυχρό Πόλεµο: Το ίδιο το ισλαµιστικό κίνηµα 

ύστερα από µια 30ετία ακµής, αλλά και αποτυχίας των πιο 

«φονταµενταλιστικών» και αυταρχικών κοµµατιών του (κατάκτηση 

της εξουσίας την οποία ακολούθησε η πολιτική και οικονοµική 

κατάρρευση στο Σουδάν και το Αφγανιστάν, ανεξέλεγκτη βία στην 

Αλγερία και την Αίγυπτο, εµφύλιος ενδοθρησκευτικός πόλεµος στο 

Πακιστάν, απορρόφηση από µια δικτατορία στη Μαλαισία του 

Μοχατίρ και την Ινδονησία του Σουχάρτο, πλήρης χρεωκοπία του 

ιρανικού καθεστώτος), έµοιαζε να κατευθύνεται προς περισσότερο 

µετριοπαθείς λύσεις που θα συνδύαζαν δυνητικά µια ισλαµική 

ανανέωση µε σχετική εκκοσµίκευση και κοινοβουλευτισµό. Τέτοιες 

επιλογές βρίσκονται στο στόχαστρο του «δυτικού άξονα», (πράγµα 

που φάνηκε καθαρά και στην αµηχανία απέναντι στους 

συσχετισµούς των τελευταίων δύο εκλογών στην Τουρκία).  

Πραγµατική (και ανεξίτηλη) είναι η µνήµη των άψογα 

σχεδιασµένων και απρόβλεπτων επιθέσεων στις καρδιές του 

δυτικού κόσµου µε τις τεράστιες επιπτώσεις τους στην απώλεια της 

αξιοπιστίας των κυβερνώντων της συγκυρίας. Πραγµατικές, τέλος, 

είναι οι απώλειες σε έµψυχο (όσο έµψυχο είναι τελοσπάντων) υλικό 

από πλευράς του δυτικού «στρατού σωτηρίας» (όσο κι αν πρόκειται 

ολοένα και περισσότερο για µισθοφόρους εταιρειών µε εργολαβική 

ανάθεση). 



 

 

Οι πρόσφατες κινήσεις του κυρίαρχου «αντιτροµοκρατικού» 

µπλοκ 
Είναι λίγο πολύ γνωστά τα παρακάτω, που πρόχειρα 

περιγράφουν µια ενιαία και συνεκτική πολιτική επιλογή  ενός άξονα 

κυρίαρχων κρατών και εταιρειών (κυρίως σχετιζόµενων µε το 

ΝΑΤΟ και την ΕΕ, τη Ρωσία και την Κίνα) που διεξάγουν τους 

σηµερινούς πολέµους ενάντια στην «τροµοκρατία»: 

Στη Λατινική Aµερική µια µικρή στροφή τη δεκαετία του 80 

προς κοινοβουλευτικές επιλογές τρόµαξε τις HΠA: κάτι τέτοιο µε 

το τέλος του Ψυχρού Πολέµου δεν µπορούσαν να το χειραγωγήσουν 

εύκολα. Η εξέγερση των Ζαπατίστας, ξεπερνώντας τις µαοϊκές και 

σταλινικές αναφορές, αδιαφορώντας για την κατάκτηση της 

πολιτικής εξουσίας από ένα κεντρικό κόµµα, κήρυξε την πρώτη 

επανάσταση της Νέας Τάξης. Στην Αργεντινή και τη Βολιβία η 

λαϊκή αγανάκτηση και η αυτοάµυνα της αυτοδιαχείρισης 

προκαλούν µακροπρόθεσµη ανησυχία σε κυβερνήσεις και 

εµπορικούς εταίρους των χωρών. Στο τρίγωνο των συνόρων 

Aργεντινής, Bραζιλίας και Παραγουάης µάταια επιχειρείται από 

τους δηµοσιογράφους και χαφιέδες του Πενταγώνου να γίνει 

σύνδεση των πολλών σαουδαράβων που έχουν πάει εκεί µε την Αλ 

Κάιντα και τα πλοκάµια της. Καθόλου µάταια από την άλλη 

ενθαρρύνεται η ισχύς του στρατού και η τόνωση των αστυνοµικών 

του αρµοδιοτήτων στις ίδιες χώρες. 

Στη Μέση Ανατολή, από το επίκεντρο των συµµαχικών 

επιθέσεων –επιθέσεων που αντιµετωπίστηκαν µε σκληρές µάχες και 

αντίσταση των αµάχων στο Ιράκ, επιθέσεων που πνίγουν στη 

γένεσή της κάθε ταξική και πολιτική αντίρρηση στο Ισραήλ- οι 

συνέπειες διαχύθηκαν παντού µε τις πρώτες απαντήσεις ήδη (και 

λίγο µετά την εισβολή στο Ιράκ) το 2002, στην Iορδανία, στη Συρία 

και στη Σαουδική Aραβία. Στις χώρες τις νοτιοανατολικής Aσίας, 

όπου ένας σχετικός πλουραλισµός επέτρεπε σε µουσουλµανικούς 

πληθυσµούς να ζουν εκεί σχετικά ανενόχλητοι,  έχουν ξεκινήσει οι 

εκκαθαρίσεις «υπερεθνικών τροµοκρατών»: Στην Iνδονησία, ο ίδιος 

ο Λευκός Oίκος µεσολάβησε πέρσι ώστε να παραµείνουν στη 

φυλακή µέλη µιας ισλαµιστικής οργάνωσης την οποία θεωρούσε 

υπεύθυνη για τη βόµβα στην ντισκοτέκ του Mπαλί το 2002. Στις 

νότιες Φιλιππίνες, οι δυτικοί σταυροφόροι ανέλαβαν µε 

ενθουσιασµό να ξεκαθαρίσουν τους λογαριασµούς της κυβέρνησης 

µε τις ισλαµιστικές οµάδες, λογαριασµούς ανοιχτούς πολύ πριν την 

ενδεκάτη Σεπτεµβρίου. Η Αυστραλία µάλιστα αυξάνει τον 

προϋπολογισµό 2004-2005 "ανθρωπιστικής βοήθειας και 

αναπτυξιακής συνεργασίας" (aid and development coopertion) κατά 

239 εκ. δολλάρια (αύξηση 10% σε σχέση µε τον προϋπολογισµό 03-

04) δίνοντας έµφαση στην εκπαίδευση και τον διορισµό αστυνοµίας 

και στρατού στον Ειρηνικό και ιδρύοντας το Αντιτροµοκρατικό 

Φόρουµ για τη Βιοµηχανία, ένα επίσηµο όργανο συνεργασίας 

κυβέρνησης και βιοµηχάνων σε ζητήµατα ασφαλείας στη χώρα. Στη 

Μαλαισία η νέα κυβέρνηση προσπαθεί να προσεταιριστεί το 

"µετριοπαθές ισλάµ" εναντίον του "φανατικού". Στην Ταϊλάνδη, 

ενθαρρύνεται η προβολή ταξικών αντιθέσεων ως σύγκρουση της 

βουδιστικής κυβέρνησης και των µουσουλµάνων του Νότου. 

 Στην Aφρική, πάνω από εκατό ειδικές οµάδες (του 

στρατιωτικού προγράµµατος της Παν-σαελικής Πρωτοβουλίας) 

εκπαιδεύουν στρατιώτες στο Tσαντ, στη Mαυριτανία, στο Mάλι και 

στον Nίγηρα, χώρες που έχουν υψηλά ποσοστά µουσουλµάνων. Το 

αφρικανικό κέρας αποκαλείται από τις ΗΠΑ και την European 

Command "το νέο Αφγανιστάν", το νέο φυτώριο ισλαµικής 

τροµοκρατίας. ∆ιακρατικές στρατιωτικές συµφωνίες και 



στρατιωτικές ασκήσεις έχουν ξεκινήσει οι HΠA στην Aλγερία, στη 

Λιβερία, τη Σενεγάλη και την Oυγκάντα ενώ συµπληρώνουν και τα 

κενά του γαλλικού στρατού. Στο Σουδάν, τη Σοµαλία, την Υεµένη, 

την Κένυα, την Τανζανία και τη Σοµαλία στρατιωτική άνεση 

κινήσεων επιτρέπει στις ΗΠΑ µια τεράστια στρατιωτική 

εγκατάσταση στο Τσιµπουτί. Oµάδες του Mαρόκου που ιδρύθηκαν 

πριν δεκαετίες εντάσσονται τώρα στη λίστα των τροµοκρατών των 

ΗΠΑ και σία, µια λίστα µε πέντε εκατοµµύρια ονόµατα. 

Και µια ενδιαφέρουσα αν και ίσως αναµενόµενη εξέλιξη. Οι 

επιχειρήσεις "ανοιχτής πληροφόρησης" και παροχής φιλανθρωπικής 

βοήθειας από τις ΜΚΟ σε εµπόλεµες ή µεταπολεµικές ζώνες 

αρχίζουν και αντιλαµβάνονται ότι έχουν γίνει θύµατα των ίδιων 

τους των προθέσεων. Όχι µόνον έχουν σκοτωθεί πολλοί από τους 

εργαζόµενους σε ΜΚΟ (µόνον στο Αφγανιστάν πέθαναν 14 το 2003 

και 11 έως τον Μάιο του 2004 από στρατιώτες και των δύο 

εµπόλεµων πλευρών). 

Οι ίδιοι οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα καταγγέλλουν πώς µια 

οµάδα στρατιωτικών και πολιτικών δυνάµεων στο Αφγανιστάν 

µοίρασε φυλλάδια στην επαρχία Ζαµπούλ, (στα σύνορα µε το 

Πακιστάν, όπου οι Ταλιµπάν έχουν ανακτήσει τον έλεγχο της 

περιοχής) τα οποία ούτε λίγο ούτε πολύ απειλούσαν ότι η 

ανθρωπιστική βοήθεια θα σταµατήσει αν οι κάτοικοι δεν παράσχουν 

άµεσα στην αµερικανική οµάδα πληροφορίες για την Αλ Κάιντα και 

τους Ταλιµπάν, ή τον οπλαρχηγό [που πιστεύεται ότι συµµάχησε µε 

τους Ταλιµπάν] Γκουλµπουντίν. Μια άλλη ΜΚΟ, η Χριστιανική 

Βοήθεια (Christian Aid) καταγγέλλει, µε στοιχεία από τα ίδια τα 

πρακτικά του Οργανισµού για την Οικονοµική Συνεργασία και την 

Ανάπτυξη (OECD), πώς ορισµένες µορφές στρατιωτικής 

εκπαίδευσης και συλλογής στοιχείων πλέον χρηµατοδοτούνται 

ανοιχτά από τους προϋπολογισµούς για την ανθρωπιστική βοήθεια. 

Παράδειγµά τους είναι τόσο το Αφγανιστάν, όπου οι αµερικανικές 

δυνάµεις συνδυάζουν "ανθρωπιστική βοήθεια" µε "επιθετικό 

πόλεµο", όσο και η Ουγκάντα όπου η δικαιολογία της 

αντιτροµοκρατικής πολιτικής έχει υποθάλψει τις συγκρούσεις στο 

βορρά κι έχει δώσει το πράσινο φως σε µια ολοένα και πιο 

αυταρχική κυβέρνηση να εκδιώξει και να εξοντώσει χιλιάδες 

ανθρώπους. 

H µεταχείριση των Tσετσένων αυτονοµιστών από τη Ρωσία 

ή των ειρηνικών αντιφρονούντων Φάλουν Γκονγκ της Kίνας (δύο 

από τα πολλά παραδείγµατα υλικής εξόντωσης και πολιτικής 

γενοκτονίας, τα οποία δεν εντάσσονται στο αντι-ισλαµικό σχέδιο) 

καταδεικνύουν το εύρος του ορισµού του εχθρού µεταξύ των 

κοµισάριων της «αντιτροµοκρατίας». Ως τροµοκράτες 

αντιµετωπίζονται διαφόρων ειδών αυτονοµιστές εθνικιστές, 

θρησκευτικοί αντιρρησίες, σε ορισµένες περιπτώσεις και 

διαδηλωτές του παραπλανητικά αποκαλούµενου «κινήµατος της 

αντιπαγκοσµιοποίησης». Tο ζήτηµα είναι ακριβώς ότι σήµερα ένα 

πολυκεντρικό σύστηµα πρέπει συνεχώς, µε νέα και παλιά 

συστήµατα, αφενός µε την εκλέπτυνση των θεαµατικών του 

µηχανισµών (που ολοκληρώθηκε τις τελευταίες δύο δεκαετίες µε το 

πέρασµα στα χέρια των ίδιων πολυεθνικών του κάθετου προϊόντος 

της ψυχαγωγίας, της πληροφορίας και των τηλεπικοινωνιών), και 

αφετέρου µε την επιστράτευση όλων των κλασικών µεθόδων 

στρατιωτικής εξόντωσης και πολιτικής επιβολής, να προσέχει τα 

αποστήµατα τα οποία το ίδιο δηµιούργησε, αλλά και τις αντιστάσεις 

που απειλούν την εξάπλωσή του – και τη λογική αυτής της 

εξάπλωσης, τα πολιτικά του, κάθε φορά, επιχειρήµατα. Πρέπει 

συνεχώς να φυλάγει τις ρευστοποιηµένες δικλείδες ασφαλείας, τόσο 

δηλαδή τα πολιτικά του σύνορα, όσο και τη διαχείριση της 

κυκλοφορίας του εµπορεύµατος –από τις πρώτες ύλες, µέχρι τη 



διαφήµιση του ονείρου του κόσµου της ασφάλειας. O εχθρός είναι 

παντού –δεν είναι µόνον άλλα κράτη µε υποτιθέµενα και 

πραγµατικά πυρηνικά όπλα, ούτε είναι µόνον αντίπαλες εταιρείες µε 

ισλαµικό ή χριστιανικό διοικητικό συµβούλιο.  

Η κατασκευή του εχθρού από τον Μπους και τους 

συµµάχους του, την οποία οι «αγανακτισµένες δηµοκρατικές 

φωνές» έσπευσαν να στηλιτεύσουν, στηρίζεται στον πραγµατικό 

φόβο απέναντι στους νέους όρους του σηµερινού παιχνιδιού. Οι 

όροι έχουν τεθεί από έναν συνδυασµό πραγµατικών εχθρών, οι 

οποίοι έχουν πολλά να χωρίσουν µεταξύ τους, δεν αποτελούν πάντα 

κρατική οντότητα, δεν έχουν πάντα εξαρτήσεις από πολυεθνικές για 

να δηµιουργούν ελκυστικές συνωµοσιολογίες, δεν είναι πάντα 

εδαφικά προσδιορισµένοι, ούτε πάντα µάχονται τυφλά.  

∆εν εννοοούµε µόνο την κατασκευή ενός ισλαµικού εχθρού. 

Είναι γνωστό αυτό που ο "Ανώνυµος" πρώην αναλυτής ζητηµάτων 

τροµοκρατίας της CIA συγγραφέας ενός βιβλίου για την 

αµερικανική εξωτερική πολιτική που έγινε µπεστ σέλερ το 2003: "Η 

υποστήριξη του Σαρόν, οι πόλεµοι στο Αφγανιστάν και το Ιράκ 

ολοκληρώνουν το σχέδιο της φανατικοποίησης των ισλαµιστών". 

[http://www.zmag.org/ZNET.htm] 

Τι σχέση έχουν δύο κατειληµµένα εργοστάσια στην 

Αργεντινή µε τους οπλαρχηγούς του πρώην συνεργάτη της CIA 

Μπιν Λάντεν; Καµία στις αρχές και το σχέδιό τους, µπορεί όµως να 

βρεθούν στο ίδιο δελτίο ειδήσεων στο CNN ή να συζητηθούν στην 

ίδια συνεδρίαση στο Συµβούλιο Ασφαλείας για την πρόληψη και 

την καταστολή τους… Ο υπουργός δικαιοσύνης των ΗΠΑ Τζον 

Άσκροφτ για φέτος το καλοκαίρι κατάφερε µε τα ίδια µέτρα 

ασφαλείας (απαγόρευση συγκεντρώσεων, κήρυξη κατάστασης 

εκτάκτου ανάγκης σε Νέα Υόρκη, Βοστώνη, Τζόρτζια) και να 

προφυλάσσει τις περιοχές από «αναµενόµενο χτύπηµα της Αλ 

Κάιντα στις ΗΠΑ», όπως είπε ο ίδιος, αλλά και να έχει τη 

δυνατότητα να ελέγξει στρατιωτικά και µε το νόµο τις 

αναµενόµενες (χωρίς εισαγωγικά)  µαζικές κινητοποιήσεις ενάντια 

στην G8 και στα εθνικά συνέδρια των ∆ηµοκρατικών και των 

Ρεπουµπλικανών. 

Τι σχέση µπορεί να έχουν οργανώσεις όπως η Animal 

Liberation Front ή η Animal Liberation Front µε τις επιθέσεις στους 

δίδυµους πύργους; Σε συνέδριο του Competitive Enterprize Institute 

to 2002, το µέλος του κονγκρέσσο του Κολοράντο Scott McInnley 

είπε απερίφραστα ότι οι παραπάνω οργανώσεις "µιµούνται τη 

δράση της Αλ Κάιντα" και ότι ο πραγµατικός εχθρός της 

ανθρωπότητας είναι η οικο-τροµοκρατία. Στη συνεδρία µε τίτλο 

"Πώς θα σταµατήσουµε τον οικο-εξτρεµισµό" προσέθεσε ο ίδιος, 

συµφωνώντας µε παρευρισκόµενους διευθυντές εταιρειών 

"διαχείρισης κρίσεων" ότι "η 11
η
 Σεπτεµβρίου ευτυχώς µας άνοιξε 

τα µάτια και αποτέλεσε σηµείο καµπής στον πόλεµο του κράτους 

και των εταιρειών εναντίον των ακραίων περιβαλλοντιστών". 

Υπερβολές, θα πείτε... [http://www.ludd.net/retort/msg00097.html] 

Από τη µια, κάποιες λογικές εχθρικές προς το σύστηµα 

απείλησαν τον µοναδικό πόλο κυριαρχίας που απέµεινε µε την 

κατάρρευση των κρατών του συµφώνου της Βαρσοβίας: η αυγή 

µιας φιλελευθεροποίησης αραβοµουσουλµανικών και 

αυτονοµιστικών οµάδων και οργανώσεων σε Μέση Ανατολή και 

Ασία, µια εντεινόµενη οργή των ακτηµόνων και φτωχών σε Αφρική, 

Ινδία και Λατινική Αµερική, θύλακες αντίστασης και άρνησης µε 

προοπτικές περαιτέρω συλλογικοποίησης στις καρδιές της 

κατανάλωσης σε ΗΠΑ και Ευρώπη (δεν πιστεύουµε ότι οι κινήσεις 

«ενάντια στην παγκοσµιοποίηση της κυραρχίας» παίζουν παντού 

και αδιάκριτα τον άµεσα αφοµοιώσιµο ρόλο του βραχίονα της 

σοσιαλδηµοκρατίας), µεταναστευτικά ρεύµατα απρόβλεπτων 



προθέσεων και επιπτώσεων παντού. Αυτές οι εχθρικές λογικές 

έπρεπε και πρέπει να καταπολεµηθούν µε όλα τα όπλα, παλιά και 

νέα, πρόληψης και καταστολής. Τα ρεύµατα αυτά έχουν αποτελέσει 

ως τώρα διαρκείς απειλές για τον καπιταλιστικό κόσµο. 

Από την άλλη, νέους όρους θέτει και ένας εχθρός που, ως 

στρατιωτικός πια αντίπαλος, στις στιγµές των θεαµατικών του 

επιτυχιών (στις επιθέσεις στη Νέα Υόρκη, την Ουάσινγκτον και τη 

Μαδρίτη – των οποίων έχουν προηγηθεί οι «παρανοϊκές» και εκ των 

έσω επιθέσεις σε Οκλαχόµα και Τόκυο) έχει την ίδια τη λογική της 

κυριαρχίας, έχοντας εκτραφεί (και απογαλακτιστεί) από αυτήν: 

θεαµατική δράση, εξουσία µε τους όρους της πολιτικής επιβολής, 

του κέρδους και της οικονοµικής κατίσχυσης. Αυτός ο εχθρός 

αξιοποίησε ένα όπλο που τα πολιτισµένα καταναλωτικά κράτη της 

∆ύσης έχουν χάσει προ πολλού: την ικανότητα αυτοθυσίας για µια 

ενιαία συλλογική ηθική, συχνά αυτοεγκλωβιστική, ανελεύθερη και 

οξυµµένη ως την αυτοκαταστροφή, την οποία όµως Ευρωπαίοι, 

Αµερικανοί και τοπικοί δικτάτορες µόνο µε την παραγωγή 

περισσότερης φρίκης και µε την παραγωγή εικόνων περισσότερης 

φρίκης µπορούν αυτήν τη στιγµή να την αντιµετωπίσουν.  

Ο εχθρός αυτός φαίνεται να σηµειώνει αρκετές νίκες, οι 

οποίες βέβαια οφείλονται κυρίως στην αδυναµία των αντιπάλων 

τους. Πέρα από τους 50.000 άµαχους νεκρούς των πολέµων στο 

Αφγανιστάν και το Ιράκ έως τώρα, που έχουν φυσικά οδηγήσει 

πολλούς προς το προστατευτικό κονσόρτσιουµ της Αλ Κάιντα και 

των σχετικών δυνάµεων, αν αποσύρονταν οι στρατιωτικές δυνάµεις 

κατοχής από το Αφγανιστάν, το Ιράκ και την Κεντρική Ασία, η 

στρατηγική αυτών των δυνάµεων θα αποδεικνυόταν τελείως 

ανενεργή. 

Οι δήθεν αποκαλυπτικές εικόνες από τις φυλακές Αµπού 

Γκραΐµπ δεν φαίνεται να θέτουν πραγµατικά ερωτήµατα για την 

"ηθική του πολέµου", όσο δίνουν προπαγανδιστικές απαντήσεις και 

άλλοθι: προσφέρουν εκδικητική κάθαρση στους αγανακτισµένους, 

αλλά και µια καθυστερηµένη ευκαιρία στους προοδευτικούς 

ειρηνιστές να διαµαρτυρηθούν ενάντια στις «ακρότητες». Κυρίως 

όµως καταδεικνύουν κάποιες σηµαντικές εσωτερικές διαφορές 

µεταξύ στρατιωτικών και πολιτικών κύκλων για την συγκεκριµένη 

πολιτική του Μπους και τη διαχείριση του πολέµου. 

Μια απλή παρέκβαση θα υπογράµµιζε αυτήν την πολλαπλή 

ιδεολογική λειτουργία των φωτογραφιών, λειτουργία η οποία 

προβλήθηκε ως ρηξικέλευθη και δήθεν καθοριστική για την εξέλιξη 

των πραγµάτων. Πώς έγινε και διέρρευσαν στο δίκτυο CBS, στο 

New Yorker και Washington Post οι φωτογραφίες βασανιστηρίων 

σε ιρακινούς από Αµερικανούς και Βρετανούς; Πρόκειται άραγε για 

"νίκη της ελεύθερης δηµοσιογραφίας" όπως έσπευσαν να 

υπερηφανευθούν κάποια µµε στις ΗΠΑ; 

Σίγουρα αυτές οι φωτογραφίες χρησιµοποιήθηκαν 

συγκεκριµένα από διαδηλωτές στο Ιράκ και στις ΗΠΑ µε τις 

λεζάντες "να τι κάνει η Αµερική". Ο τίτλος "οι φωτογραφίες µε τις 

οποίες χάθηκε ο πόλεµος"  κατέκλυσαν τον Τύπο και σύντοµα 

άρχισαν να δηµοσιεύονται αναπαραστάσεις των αντιποίνων (όπως η 

µετάδοση σε φονταµενταλιστική ιστοσελίδα του αποκεφαλισµού 

του αµερικανού πολίτη Nick Berg από ιρακινούς ως εκδίκηση στις 

"σατανικές ΗΠΑ"). 

Το γεγονός όµως ότι κανάλια όπως το CNN ήδη γνώριζαν και είχαν 

γράψει για τις πολυσέλιδες αναφορές (που περιελάµβαναν τις 

φωτογραφίες) ήδη από τον Ιανουάριο του 2004, αλλά και το 

γεγονός της ταυτόχρονης "αποκάλυψης" των φωτογραφιών από τα 

τρία µµε (στις 29 Απριλίου το CBS και την 1η o New Yorker και 



την 6η Μαϊου η WP αντίστοιχα) έχουν οδηγήσει σ' ένα πολύ 

λογικότερο συµπέρασµα. www.spiked-online.com 
Επρόκειτο είτε για ψύχραιµη διαρροή αντι-ραµσφελντκών 

του Πενταγώνου, που θεωρούν ανεδαφική τη θεωρία του ντόµινο 

του Μπους ότι στη Μέση Ανατολή θα καταρρεύσει η µία χώρα µετά 

την άλλη και προτιµούν µικρές και ευέλικτες επιθετικές 

επιχειρήσεις, είτε για προώθηση των εικόνων και των σχετικών 

ιστοριών από οικογένειες στρατιωτικών στη Βαγδάτη.  

 

Θα πρέπει να πάρουµε στα σοβαρά την προοπτική να 

αντιληφθούµε τη νέα εποχή µετά το 1991 ως µία εποχή 

αλλεπάλληλων απωλειών για την κυριαρχία, απωλειών που δεν 

συνεπάγονται απαραίτητα καµία νίκη του ανατρεπτικού ή του 

απελευθερωτικού προτάγµατος. Να αντιληφθούµε την επιβολή του 

φόβου και της ανασφάλειας, την επιβολή ψεύτικων διληµµάτων και 

αυτοκαταστροφικών για την κοινωνία συµπεριφορών ως στιγµή της 

απόγνωσης των κυριάρχων, ως µια ακόµη ανατροπή των πολιτικών 

ορίων και δυνατοτήτων που είχε ως τώρα το θέαµα. Ως µία 

ανακατάταξη της πολιτικής παραγωγής της καπιταλιστικής σχέσης. 

 

Η Ολυµπιακή ασφάλεια  µετά τους Ολυµπιακούς 
Στην Ελλάδα όλα τα όπλα της κυριαρχίας στις ζώνες µη 

κηρυγµένου πολέµου βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη. Το δόγµα του 

φόβου της τροµοκρατίας εδώ παίρνει µέτρα ασφαλείας κατά της 

ελεύθερης εκτροφής του ισλαµικού κινδύνου, αλλά κυρίως και κατά 

της ζωής και της αξιοπρέπειας φτωχών και µεταναστών. Η 

προσπάθεια επιβίωσης σε µια αγορά µε ισχυρούς ρυθµούς και  

µηχανισµούς αποκλεισµού γίνεται όλο και πιο δύσκολη, ενώ 

παρουσιάζεται εκκωφαντικά όλο και πιο εύκολη από τη θρησκεία 

της παθητικότητας και της συναίνεσης των ΜΜΕ. Μία µόνο 

παράµετρο της εγχώριας ιδεολογικής επιβολής των νέων δεδοµένων 

αποτελεί το γεγονός ότι παραφουσκώνεται η ανάγκη για ασφάλεια, 

ότι ενθαρρύνονται ανοιχτά πλέον συµπεριφορές γενικευµένης 

καχυποψίας και αντικοινωνικότητας. ∆εν υπονοείται πια, µα 

ξεφωνίζεται στις πιο ζοφερές διαφηµίσεις, ακριβώς επειδή είναι 

τόσο δύσκολο να γίνει πιστευτό, το ότι οι κυρίαρχοι είναι οι µόνοι 

που µπορούν να δώσουν τη λύση, ενώ οι ίδιοι αποτελούν το 

πρόβληµα. Ανθεί ωστόσο η αγορά προστασίας στα µαγαζιά, 

ωροσκοπίων, λουκέτων, συναγερµών, κάµερας παρακολούθησης, 

εργασιακών θέσεων, αποτελεσµατικότερων εγχειρίσεων.  

Από τα ελληνικά ταµεία προσφέρονται 250 εκ. ευρώ για το 

σύστηµα C4I που θα διαχειρίζεται το σύνολο των πληροφοριών για 

την ασφάλεια των ολυµπιακών αγώνων και θα συντονίζει 1300 

κάµερες µε εξοπλισµό για την καταγραφή ακόµη και συνοµιλιών, 

41000 ανθρωποφύλακες παντός τύπου, 4000 οχήµατα. Κοντά στο 1 

δις. ευρώ θα δαπανηθεί για ολόκληρη την οχύρωση της πόλης τότε 

και µετά. Το C4I έχει προδιαγραφές δεκαετούς µεταολυµπιακής 

χρήσης, ενώ η εταιρεία που είναι υπεύθυνη γι’ αυτό, η SAIC, 

βρίσκεται πίσω από κάθε επιτυχηµένο χτύπηµα των αµερικανικών 

υπηρεσιών στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ και αλλού. 

Οι δαπάνες για την ασφάλεια των Ολυµπιακών της Αθήνας 

είναι τετραπλάσιες από τις αντίστοιχες του Σίδνεϋ. Αυτό δεν 

σηµαίνει µόνο περισσότερες µίζες και µια τεράστια εξάρτηση από 

τις απαιτήσεις ισχυρών εταιρειών και κυβερνήσεων (πράγµα που 

δεν έχουν πάψει άλλωστε να τονίζουν οι ίδιοι οι κυβερνώντες). 

Είναι επιπλέον και ένας δείκτης του εντεινόµενου φόβου εντόπιων 

και µη διαχειριστών. 

 Οι κάµερες σε όλη την Αθήνα  (και λιγότερο αλλού) είναι 

µέρος ενός εκσυγχρονισµού της καταστολής, ενός εκσυγχρονισµού 



που εξειδικεύει και εκλεπτύνει τις τεχνικές ελέγχου, ενοχοποίησης 

και πρόληψης. ∆εν είναι όµως ταυτόχρονα και συνέπεια του 

πανικού των κυριάρχων και των οργάνων τους, οι οποίο βλέπουν 

παντού τυφλή αντικρατική βία; Ένα γκαζάκι στο αµάξι και ο κάθε 

υποπρόξενος νοικιάζει δύο σεκιουριτάδες και αλλάζει πρωινές 

συνήθειες. 

Είναι σίγουρα εντυπωσιακό το ότι η αντιαµερικανική 

Ελλάδα που κατακλύζει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τις αίθουσες µε 

ταινίες του Μάικλ Μουρ ή διαλέξεις του Νόαµ Τσόµσκυ, επιτρέπει 

µε τέτοια διακριτικότητα τη βοήθεια του «ξένου παράγοντα» τόσο 

στην ασφαλιστική κάλυψη των Ολυµπιακών, όσο και στην 

εκπαίδευση των οργάνων καταστολής και τον επανασχεδιασµό των 

νοµοθετικών και εκτελεστικών τους όπλων. Είναι εντυπωσιακό το 

ότι η ακραιφνώς αντιαµερικανική και αντιπαγκοσµιοποιητική 

αριστερά στην Ελλάδα, σύσσωµη σχεδόν (το ‘σχεδόν’ φυσικά 

πρέπει να τονιστεί) εµπιστεύθηκε τη 17Ν σε δικαστές, πρέσβεις, 

πολιτικούς και µυστικές υπηρεσίες - κατόπιν µάλιστα άφησε 

οµήρους στα χέρια του κράτους συλληφθέντες διαδηλωτές της 

πορείας ενάντια στη σύνοδο των αφεντικών της ΕΕ τον Ιούνιο του 

2003, µέχρι να φτάσουν σε οριακό σηµείο απεργίας πείνας µέσα στη 

φυλακή. 

Το σχέδιο κράτους και κεφαλαίου συναντά το αίτηµα 

µέρους της κοινωνίας σε όλη τη δεκαετία του 90 µε τη 

δαιµονοποίηση της φιγούρας του µετανάστη. Οι τύποι του 

χούλιγκαν ή του αναρχικού που ταυτίστηκαν µε την αταξία και την 

επικινδυνότητα του δηµόσιου χώρου ήδη από τη δεκαετία του ’80, 

προηγήθηκαν της γενίκευσης της υστερίας που συνόδευσε την 

ποινικοποίηση των µεταναστών και κυρίως των αλβανών. Η 

εγκληµατοποίηση έτσι χτύπησε αυτό το πιο εξαθλιωµένο κοµµάτι, 

ταυτόχρονα διασφαλίζοντας τον απόλυτο έλεγχο του πιο βασικού 

παράγοντα στο οικονοµικό θαύµα της µεγάλης ελλάδας. Η 

σκηνοθεσία του φόβου βρίσκει µια ακόµη θλιβερή αποθέωση στην 

ολυµπιακή γιορτή. Κι αν κάποιοι µιλούν αποκλειστικά και µόνο για 

την καταστολή του «κινήµατος της παγκοσµιοποίησης» ή των 

απρόθυµων να ενσωµατωθούν πολιτικών εγχειρηµάτων στην 

Ελλάδα, δεν βλέπουν ένα σύστηµα που λαµβάνει θέσεις µάχης για 

παν ενδεχόµενο απέναντι σε απειλές που παραµένουν ακόµη 

χαοτικές.  

Πέρα από τους σκοτεινούς δρόµους και τα γκέτο, το ίδιο το 

αίσθηµα του φόβου ακολουθεί χαοτικές διαδροµές, κλονίζοντας την 

πίστη σε ένα σύστηµα που παρέχει ψευτοευκαιρίες, 

αποδυναµωµένους µηχανισµούς πρόνοιας, αβέβαιες ευκαιρίες 

επιβίωσης. Πρώτα όµως έχει προλάβει να κλονίσει την 

αυτοπεποίθηση της δεκαετίας του 90 των εκσυγχρονιστών των 

Βαλκανίων. 

Κανείς από όσους εµπλέκονται στη διαχείριση της ζωής των 

υπολοίπων µέσα από καριέρες πολιτικές και οικονοµικές δεν 

αισθάνεται καλά τελευταία. Το ξαναλέµε: Αυτό δεν συνεπάγεται ότι 

αισθανόµαστε καλύτερα εµείς. (Είναι όµως µήπως µια 

ανακούφιση...) 

 

 

 

Τα µµε δεν λένε πια ψέµατα 
Αν εδώ και καιρό δεν έχει βαρύτητα η παρακάτω φράση, 

τώρα πια όµως είναι και επικίνδυνο να την επαναλαµβάνουµε: «Οι 

κυρίαρχοι µας λένε ψέµατα». Μα οι κυρίαρχοι έτσι κι αλλιώς δεν 

µπορούν ποτέ να «πουν την αλήθεια» κανενός. Κάτι τέτοιο είναι 

αυτονόητο από τη στιγµή που το µόνο που θέλουν να επιβάλλουν 

είναι η δική τους αντίληψη για το τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέµα, 



διαχειριζόµενοι τους τρόπους µε τους οποίους δοµείται και 

διασπείρεται αυτή η αντίληψη. Το ότι δεν έχει πια σηµασία το ότι 

λένε ψέµατα έχει να κάνει µε κάτι άλλο, πολύ πιο ύπουλο από κάθε 

διαστρέβλωση ή προπαγάνδα. Φαίνεται να γινόµαστε µάρτυρες ενός 

τεράστιου ρήγµατος όχι στην αξιοπιστία των µµε (πότε υπήρχε 

τέτοια αξιοπιστία;), αλλά στην ίδια την πολιτική ισχύ του θεάµατος 

για τους κυρίαρχους διαχειριστές του. 

∆εν χρειάζεται τίποτε παραπάνω από τυχαία ανάγνωση των 

καθεστωτικών µµε για να γνωρίζει κανείς ότι η τεχνολογία των 

επιθέσεων της 11
ης

 Σεπτεµβρίου και της Μαδρίτης επινοήθηκε και 

διαδόθηκε στα δυτικά οπλοστάσια και πανεπιστήµια. ∆εν χρειάζεται 

παρά βραχυπρόθεσµη δηµοσιογραφική µνήµη για να γνωρίζει 

κανείς την ενθάρρυνση των δικτατορικών καθεστώτων από τη 

διπολική διαµάχη του ψυχρού πολέµου και από τις ΗΠΑ αµέσως 

µετά. Το κυριότερο όµως που πρέπει να λαµβάνουµε υπόψιν, για το 

οποίο δεν χρειάζεται κανείς παρά κοινή λογική, είναι ότι τα όπλα 

του θεάµατος επίσης τα προµήθευσε η ∆ύση. Και από αυτά τα όπλα 

προς στιγµήν η ίδια η ∆ύση, (ας πούµε το κυρίαρχο σύµπλεγµα 

κρατών και εταιρειών που διαχειρίζονται το στρατιωτικό, 

βιοµηχανικό και ψυχαγωγικό προϊόν) φαίνεται να χάνει.  

O Tύπος στις HΠA και την Ευρώπη που εµφανίζεται 

κριτικός ως προς την εισβολή στο Ιράκ και ως προς τον πόλεµο 

γενικά (που πρόσκειται µε την πολύ ευρεία έννοια στην αριστερά ή 

στη δηµοκρατική συναίνεση) θεώρησε ότι τα πράγµατα «τίθενται 

εκτός ελέγχου» µε την επίθεση στη Μαδρίτη. (Όσο κι αν 

διαφωνούµε βέβαια µε την εκτίµηση αυτή της επίθεσης «στην 

καρδιά της Ευρώπης» ως ορίου της ευρωπαϊκής ανοχής, από την 

άλλη δεν συµµεριζόµαστε πολιτικές υποθέσεις ότι η Μαδρίτη ήταν 

«µπατσοδουλειά»). Με το που διαδόθηκαν οι “αποκαλύψεις” για τις 

συνθήκες κράτησης των ιρακινών κρατουµένων σε δεκαέξι φυλακές 

στο Iράκ και µερικές ακόµη στην Kούβα, στις HΠA και αλλού 

υπήρχαν λοιπόν έτοιµα στο συρτάρι αντιαµερικανικά άρθρα που να 

αναγγέλλουν την ήττα των HΠA στον πόλεµο των εικόνων, άρθρα 

που εξαίρουν ακόµη παραπάνω µια δήθεν γαλλογερµανική 

προοπτική, για την εκθρόνιση του Μπους υπέρ των ∆ηµοκρατικών, 

για συντονισµό των ανθρωπιστών στη νέα ΕΕ. Aυτό θα έπρεπε να 

µας κάνει εντύπωση. 

Πρώτα απ’ όλα γιατί ο πόλεµος των εικόνων δεν είναι κάτι 

ξέχωρο από τον «άλλο» πόλεµο. H επιµονή της αριστεράς να 

αναλύει µε διαφορετικούς όρους το συµβολικό και το υλικό την 

οδήγησε να µην αντιληφθεί ούτε καν τη συµβολική δύναµη του 

θεάµατος µέσα στη δεκαετία του ΄80, όταν κατέρρεαν η µία µετά 

την άλλη, όχι οι πολιτικές αντοχές των ΚΚ στις χώρες του 

Συµφώνου της Bαρσοβίας, αλλά οι τελευταίες σταγόνες υποµονής 

ενός κόσµου που λαθραία παρακολουθούσε, από την τηλεόραση, 

την αχαλίνωτη κυκλοφορία των εµπορευµάτων. 

H µεγάλη αυτή σύγχυση –ο διαχωρισµός του πολέµου του 

θεάµατος από τον παγκόσµιο πόλεµο που διεξάγεται σήµερα- δεν 

επέτρεψε επίσης στην αριστερά να αντιληφθεί ότι τη σηµερινή 

ανάλυση περί της ήττας στον πόλεµο των εικόνων θα έπρεπε να 

είχαν σπεύσει να την κάνουν τουλάχιστον δεκατρία χρόνια πριν, 

όταν αµφιταλαντεύονταν στις ρεφορµιστικές τους θέσεις, 

αναζητώντας, χέρι-χέρι µε τους εκσυγχρονιστές του «πολιτισµένου 

κόσµου», απάντηση στον Σαντάµ και τους δικτάτορες, ή στον 

φονταµεναλισµό της µπούργκας, (ακόµη καλύτερα: ογδονταεπτά 

χρόνια πριν, όταν δόθηκε το πρώτο σύνθηµα να καταπνιγεί, µε 

συµµάχους το κράτος και το κεφάλαιο, κάθε άρνηση και ελευθερία 

στο όνοµα ενός δήθεν αντικαπιταλισµού). Θα έπρεπε να είχαν 

καταλάβει κάτι απλό: «Πολιτισµένη» απάντηση του «πολιτισµένου 

κόσµου» δεν υπάρχει. Προς το παρόν τουλάχιστον. 



Πράγµατι, η ισοπέδωση πόλεων και χωριών στη Mέση 

Aνατολή, αλλά και η στροφή στο παλαιστινιακό προς την 

απροσχηµάτιστη αντιστροφή των «διαπραγµατεύσεων» και την 

έκρηξη της εκκαθάρισης (έτσι ώστε να προαχθεί πια ως 

αναπόφευκτη η λύση της χειρότερης δουλείας των παλαιστινίων και 

των ισραηλινών προλετάριων), δεν µπορούν να ξεπλύνουν τη µία 

στιγµή που τα ίδια τα µέσα του δυτικού κόσµου (θέαµα, τεχνολογία, 

µονοπώλιο εξοντωτικής βίας) στράφηκαν υλικά και συµβολικά 

εναντίον του. Aυτό δεν είναι και τόσο απλό, ακόµη κι αν δεν 

πρόκειται σε καµία περίπτωση για το τέλος της εµπορευµατικής 

δικτατορίας της ∆ύσης, ακόµη κι αν δεν µπορούµε να µιλήσουµε 

ακόµη για το «τέλος του τέλους του Ψυχρού Πολέµου».  

Ο παγκόσµιος πόλεµος δεν φαίνεται να τελειώνει, ο κύκλος 

του εµπορεύµατος δεν έχει σπάσει. Το θέαµα δεν έχει πάψει να 

διαµεσολαβεί τις σχέσεις και να τις υποκαθιστά, ο θάνατος αποκτά 

νέες εξουσίες στα πεδία των µαχών. ∆εν υπάρχει τίποτε µα τίποτε 

που να δείχνει έναν δρόµο προς λιγότερη καταστολή – αντίθετα, η 

βαναυσότητα φαίνεται να λαµβάνει ολοένα και νέα νοήµατα. 

Ζήσαµε ωστόσο µια εµπειρία αποκάλυψης της γύµνιας του 

πολιτισµού του εµπορεύµατος: την κατάρρευση των πολιτικών του 

προφάσεων.  

 

 Η κατάρρευση των πολιτικών προφάσεων του εµπορεύµατος 

πρέπει να ιδωθεί αφενός ως µία στιγµή της ανάλυσης, ένα πάγωµα 

δηλαδή στη σκέψη µιας δυναµικής διαδικασίας, από την άλλη όµως 

αποτελεί και ένα δεδοµένο που συµπαρασύρει και τις δικές µας 

ασφάλειες. Με άλλα λόγια: ∆εν θα έπρεπε να αναθεωρήσουµε τη 

δική µας δράση; 

Το σίγουρο είναι ότι για ως καταναλωτές, ως πολίτες και ως 

διαδηλωτές είµαστε πολλαπλά καταχωρηµένοι και εµποτιζόµαστε 

από τις σχέσεις  που το κεφάλαιο αναπαράγει και ελέγχει. ∆εν είναι 

λοιπόν κάποια “υποκειµενικότητα” που θα µας σώσει, κάποια 

δηλαδή ξαφνική ριζοσπαστική ώθηση που θα βγαίνει κατευθείαν 

από τον εαυτό µας, αφού αυτός ο “εαυτός ήδη ορίζεται από τις 

συνισταµένες του φετιχισµού, διασπάται σε µια σειρά ταυτοτήτων. 

Ούτε όµως µπορούµε να συζητούµε µε τους όρους ενός 

“πλήθους” που ξεσπά αυθόρµητα στις µητροπόλεις του 

καπιταλισµού. Το πλήθος αυτό απαρτίζεται από τις καλύτερες 

στιγµές ανθρώπων και συλλογικοτήτων, δεν µπορούµε λοιπόν να 

του προσδίδουµε τα χαρακτηριστικά ενός ηθικού συνόλου τύπου 

Νέγκρι/Χαρντ, αφού η άλλη όψη αυτού του άβουλου ενός όχλου 

που µια έξυπνη χαλιναγώγηση θα µπορούσε να κατευθύνει. 

Άρα λοιπόν η µονάδα της δράσης παραµένει η σχέση των 

συγκεκριµένων ανθρώπων µε τις συλλογικότητές τους. Με βάση 

αυτόν τον υπολογισµό θα πρέπει να καταφέρουµε να κινηθούµε και 

µε βάση αυτήν τη συναίσθηση θα πρέπει να εκτιµήσουµε τις 

δυνάµεις και τις αδυναµίες µας. 

Εδώ θα µπορούσαµε να κάνουµε µια παρένθεση για το 

παιχνίδι της δηµοσιότητας. Όταν καταρρέουν οι πολιτικές 

προφάσεις του εµπορεύµατος, αυτό έχει µια σειρά από συνέπειες. 

Καταρχήν αυτή και µόνον η διατύπωση ουσιαστικά περιγράφει έαν 

ρήγµα στην ίδια τη δηµοσιότητα και τους µηχανισµούς της. 

Αυτό σηµαίνει άλλωστε ότι τα µµε δεν λένε πια ψέµµατα. 

Τα µµε στην πραγµατικότητα, είτε εταιρικά είτε κρατικά έχουν 

ξεπεράσει ένα διπολικό στάδιο και οι αντιπαλότητες µεταξύ τους 

είναι πλέον εσωτερικές και ιδιαίτερα έντονες. Οι αντιπαλότητες, οι 

οποίες έχουν και πολιτικό περιεχόµενο είναι φανερές τόσο στη 

διαφορά Αλ Τζαζίρα-CNN, όσο όµως και στη διαφορά του δικτύου 

FOX στις ΗΠΑ και BBC στην Αγγλία ως προς την κάλυψη π.χ. του 

πολέµου. 



 

Από την άλλη, οι µηχανισµοί της δηµοσιότητας στο σπίτι 

µας µοιάζουν ισχυρότεροι από ποτέ. Οι Ολυµπιακοί διεξήχθησαν µε 

τρόπο που τα αφεντικά δεν µπορούσαν ούτε καν να ονειρευτούν και 

αυτό τους έδωσε την αυτοπεποίθηση να συνυπάρξουν µε τα µµε µε 

τον αγαστότερο τρόπο. 

Βέβαια πόσο άρρωστη µπορεί να είναι µια κοινωνία η οποία 

πραγµατικά δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς το συνεχές σφυροκόπηµα 

των ίδιων πραγµάτων από όλα τα κανάλια και τις εφηµερίδες; Πόσο 

άρρωστο είναι αυτό το συνεχές αναµάσηµα των κοινοτοπιών από 

όλους, αθλητές, εθελοντές, τουρίστες, δηµοσιογράφους; 

Τα επεισόδια που έγιναν τόσο σε µία πορεία στην Αθήνα 

δύο µέρες πριν τη λήξη των αγώνων αλλά και µερικές ώρες πριν την 

τελευταία µέρα στο µοναστηράκι, αποσιωπήθηκαν ασε βαθµό ίσως 

µη αναµενόµενο. Αυτό σηµαίνει σίγουρα δύο πράγµατα, αν δεν 

σηµαίνει και πολλά άλλα. 

Πρώτα απ’ όλα ότι αν θέλουν να αποσιωπήσουν κάτι τα µµε, 

θα το κάνουν: στις κρίσιµες στιγµές το κράτος και η αστυνοµία του 

έχουν τον τελευταίο λόγο. ∆εύτερον, ότι τα επεισόδια σίγουρα 

ενοχλούν: δεν είναι όµως η αποσιώπηση πάντοτε ένας δείκτης 

επικινδυνότητας και ανησυχίας της εξουσίας. Ας µην 

βαυκαλιζόµαστε. 

Είναι σηµαντικό να αντιλαµβανόµαστε ανά πάσα στιγµή ότι 

σε µια κοινωνία όπου όλοι γνωρίζουν κατά βάθος ότι ψεύδονται, 

υπάρχει ένας µηχανισµός που µετατρέπει την αλήθεια σε ψέµα, ή 

µάλλον την κοινή λογική σε έναν από τους τροπισµούς της 

υποταγής. Τέτοιοι µηχανισµοί λειτούργησαν για παράδειγµα στη 

σοβιετική Ρωσία και στη ναζιστική Γερµανία – αυτά τουλάχιστον τα 

παραδείγµατα κοινωνικής κυβερνητικής της δηµοσιότητας είναι 

πολύ ξεκάθαρα και συµπυκνωµένα. 

Αυτός ο µηχανισµός έχει προ πολλού καταστρέψει τη 

διαλεκτική µυστικότητας / αποκάλυψης που πάντοτε συγκροτεί τον 

κοινωνικό δεσµό. Είναι ενδιαφέρον µάλιστα να αναζητήσουµε τους 

τρόπους που η µετατροπή της αλήθειας σε ψέµα σε ένα ευρύ φάσµα 

συλλογικών παραδοχών και δραστηριοτήτων παρουσιάζει 

αναλογίες µε τη µετατροπή της ζωής σε θάνατο, ή µάλλον µε τη 

µετατροπή της συζήτησης για τη ζωή σε συζήτηση για το θάνατο, 

τη χρήση δηλαδή των στοιχείων για τη ζωή (µε τη βιο-πολιτική 

έννοια: σεξουαλικότητα, υγεία, διατροφή κ.ο.κ.) σε δυνατότητες 

διαχείρισης του θανάτου. 

Στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και στα γκουλάγκ 

οι άνθρωποι θεωρούνταν κατά έναν τρόπο ανακυκλώσιµοι. Στο 

Άουσβιτς κόβονταν τα µαλλιά και εξάγονταν τα γερά δόντια των 

νεκρών κρατουµένων στο Άουσβιτς, το αέριο για τους θαλάµους 

µεταφερόταν σε νοσοκοµειακά οχήµατα.  

Στη Σιβηρία και γενικά στα σοβιετικά στρατόπεδα εργασίας, 

µαζί µε όλη τη ρητορική της εξυγείανσης υπήρχε και πρακτικά ο 

θεσµός του εργαζόµενου που έπρεπε να επιβλέπει τους άλλους. Ο 

ρουφιάνος ήταν ακριβώς στην ίδια µοίρα µε τους ανθρώπους που 

επέβλεπε. Επιπλέον, τόσο στην Κίνα της δεκαετίας του ’50, όσο και 

στη σταλινική Σοβιετία έπρεπε να αφανίζεται από κάθε κοινότητα 

ένας συγκεκριµένος αριθµός (που έβγαινε µε ποσόστωση)  εχθρών 

του καθεστώτος. 

Βλέπουµε όµως ότι πάρα πολλά είναι τα κοινά µεταξύ των 

σηµερινών κυρίαρχων πρακτικών και των πρακτικών των 

ολοκληρωτικών καθεστώτων σε αυτά τα επίπεδα. Πρώτ’ απ’ όλα η 

επιτήρηση έχει αρχίσει να υποκαθιστά τους περισσότερους θεσµούς 

πειθάρχησης: Οι µηχανισµοί της είναι διαδεδοµένοι και 

εκλεπτυσµένοι στο έπακρο, µε την έννοια µάλιστα ότι η διαφορά 



µεταξύ της εκπαιδευτικής και της σωφρονιστικής τους λειτουργίας 

είναι ολοένα και ασαφέστερη. 

∆εύτερον, οι βιοπολιτικές πρακτικές είναι σήµερα οι 

πρακτικές εκείνες οι οποίες ουσιαστικά δοµούν την καθηµερινή 

ζωή. Η δίαιτα, η ψυχική υγεία, η σεξουαλικότητα, η άθληση 

συζητιούνται, ασκούνται και ελέγχονται περισσότερο από ποτέ σε 

ένα επίπεδο µαζικής κυβερνητικής. 

Οι µεταφορές οι οποίες χρησιµοποιούνται απηχούν έντονα 

εκείνες των ολοκληρωτικών καθεστώτων. Ένας τεράστιος 

µηχανισµός µµε στατιστικοποιεί τις βιοτικές ανάγκες, ανάγει τις 

ανάγκες αυτές στη σηµαντικότερη διάσταση της καθηµερινής 

αναπαραγωγής της κοινωνικής ζωής και ουσιαστικά ταυτίζει την 

καλή τους λειτουργία µε την καλή πολιτική και οικονοµική 

λειτουργία του συστήµατος. Με άλλα λόγια: Όποιος δεν µορεί να 

χωρέσει στο µοντέλο της βιοπολιτικής ισορροπίας ουσιαστικά 

απορρυθµίζει το σύστηµα µε την ύπαρξή του και µόνον. Αυτός είναι 

ένας νέου τύπου αποκλεισµός, αφού αφορά ένα σύστηµα το οποίο 

ιδεολογικά διακηρύττει την ισότητα και την ισονοµία, ένα σύστηµα 

µάλιστα το οποίο έχει προ πολλού ξεπεράσει τα πολιτικά του 

πρόσηµα ή τις ονοµαστικές διοικητικές του δοµές. 

Η βιοτεχνολογία τώρα, ως προωθηµένη πρακτική στην 

ιατρική βιοµηχανία, αλλά και στις στρατιωτικές και πολιτικές 

εφαρµογές είναι η ύψιστη στιγµή της βιολογικοποίησης των 

κοινωνικών αντιλήψεων. Η αναλογία µε αυτό που θεωρούµε 

“ολοκληρωτισµό”, ένα σύστηµα που υποτίθεται πως η φιλελεύθερη 

δηµοκρατία αντιµάχεται κάθε στιγµή νοµοθετικά και φιλοσοφικά, 

είναι τεράστια: το σώµα είναι ανακυκλώσιµο. Ουσιαστικά όµως, ο 

θάνατος του ενός είναι όχι η ζωή κάποιου άλλου αλλά η ζωή της 

ίδιας της κοινωνίας.  

 

Βλέποµε λοιπόν ότι στο παράδειγµα της βιογενετική (είτε 

µιλούµε για φαρµακολογία, είτε για τη χρήση Γ.Τ.Ο.), στο 

παράδειγµα των νέων συστηµάτων εγκλεισµού και επιτήρησης 

(στρατόπεδα συγκέντρωσης προσφύγων, νέες αποµονωµένες από 

πόλεις ιδιωτικές φυλακές, βιοµετρική ολόκληρου του πληθυσµού 

κ.ο.κ.) συγκροτείται µια νέα τεχνολογία που συµπληρώνει και 

ενισχύει την τεχνολογία του πολέµου και την επεκτείνει σε 

ολόκληρη την κοινωνία. Ο πόλεµος γίνεται ο κατεξοχήν τρόπος 

άσκησης της εξουσίας. 

Για να αναλύσουµε την παραπάνω φράση, η οποία είναι 

σαφώς και συγκεκριµένα συνθηµατολογική: Ο κοινωνικός 

ανταγωνισµός είναι πράγµατι σύµφωνα µε κάποιον χαλαρό ορισµό 

ένα είδους πολέµου. Ωστόσο, σε σχέση µε αυτό που συµβαίνει 

σήµερα, ο πόλεµος στη φράση "ταξικός πόλεµος" ακούγεται σχεδόν 

µεταφορικός. 

Γιατί είναι πολύ διαφορετικό να µιλούµε για συγκρούσεις 

συµφερόντων ή για συνειδησιακό ανταγωνισµό και να το 

αποκαλούµε αυτό πόλεµο, από το να αντιµετωπίζεται το σύνολο της 

κοινωνίας µέσα από το σύνολο των θεσµών της κοινωνικοποίησής 

της (δηλαδή της διαµόρφωσής της σε κοινωνία: από την 

εκπαίδευση, την εργασία, την ψυχαγωγία, όλους τους µηχανισµούς 

αυτοκαθορισµού) ως δυνητικά εγκληµατικό. Με αυτήν την έννοια ο 

καθένας καλείται σήµερα να συµβάλει, στη δουλειά σε υπηρεσίες, 

στην επιστηµονική έρευνα, στην επίσκεψη στο γιατρό, στη βραδινή 

έξοδο, στις διακοπές, στην τεκνοποίηση κ.ο.κ., στην άρνηση του 

εαυτού του ως κοινωνικού ανθρώπου. 

∆εν εξαντλείται η περιγραφή των σηµερινών τάσεων µε 

αφορισµούς του τύπου όλα είναι ποσοτικοποιηµένα, ο άνθρωπος 

έχει γίνει ένα νούµερο στη στατιστική, έρχονται οι διαβολικές 

ταυτότητες. Από το ∆εκέµβριο ωστόσο του 2004 αρχίζει η 



κυβέρνηση των ΗΠΑ να εφαρµόζει τις βιοµετρικές ταυτότητες 

στους υπαλλήλους της. 

Από τον Ιανουάριο και µετά οι ταυτότητες αυτές θα 

αρχίσουν να χρησιµοποιούνται για ολοένα και µεγαλύτερα 

κοµµάτια του πληθυσµού. Εκατοµµύρια άνθρωποι σύντοµα θα είναι 

καταχωρηµένοι ως προς την αναγνώριση χαρακτηριστικών του 

προσώπου και τα δακτυλικά τους αποτυπώµατα σε ένα µεγάλο 

κεντρικό αρχείο. 

Αφενός λοιπόν η ζωή του σώµατος καταγράφεται πλήρως 

και καταχωρείται στις λίστες αναγνώρισης των συνόρων π.χ. προς 

τις ΗΠΑ (αυτό που αργότερα θα εφαρµοστεί παντού), αφετέρου η 

έκφραση είναι δουλειά της αντι-κοινωνίας των µµε. Με άλλα λόγια, 

λόγος και σώµα βρίσκονται σε απόλυτη διάσταση. 

Φαίνεται πως η ουσία της βιοπολιτικής βρίσκεται σε αυτήν 

τη διάσταση. Όσοι µίλησαν στον εικοστό αιώνα για επιθυµητικές 

µηχανές (σώµατα) και για την αποδόµηση του λόγου θα µπορούσαν 

να είχαν περιγράψει πόσο οι δύο λειτουργικές διαδικασίες της 

µηχανοποίησης (και ταυτόχρονα ζωοποίησης) του σώµατος και της 

αποδιάρθρωσης του υποκειµένου είναι καταρχήν πολιτικά 

επιβαλλόµενες διαδικασίες ελέγχου και καθυπόταξης των 

πληθυσµών και όχι απλά συµπτωµατικές µιας ιστορικής 

αναγκαιότητας που λέγεται νεοτερικότητα. 

Ωραία δεν έγινε και τίποτα. Από µόνες τους τέτοιες εξελίξεις 

δεν είναι ενδεικτικές της αυξανόµενης καταστολής, όσο της 

αυξανόµενης ικανότητας πρόληψης εγκληµάτων. Κυρίως όµως 

καταδεικνύουν µια στροφή προς αυτόν τον προβληµατισµό της 

εγκληµατοποίησης του καθένα. Καταδεικνύουν τη σηµερινή τάση 

να αποϊδεολογικοποιείται και κάθε κοινωνική πράξη, να της 

παρέχεται ένα βιολογικό πρόσηµο και πολιτικά αυτό να εκφράζεται 

µε την κατασκευή κατάλληλων ή ακατάλληλων, χρήσιµων ή µη 

χρήσιµων για την κυριαρχία ανθρώπων. Η πολιτική στηρίζεται πια 

σε κριτήρια βιολογικής και όχι ιδεολογικής διαλογής. 

 

Η επιβολή του διαρκούς πολέµου από την 11η Σεπτεµβρίου 

2001 και µετά είναι ακόµη πιο ξεκάθαρη, αφού η 11η Σεπτεµβρίου 

κατάφερε να της προσφέρει ακόµη µια, εντυπωσιακή νοµιµοποίηση. 

Οι τρόποι της κατασκευής του εχθρού δεν είναι βέβαια καινούργιοι. 

∆εν είναι νέο το ότι η εξουσία "θα ήθελε να χαρακτηρίζεται από 

τους εχθρούς και όχι από τα αποτελέσµατά της" όπως έλεγε ο 

Ντεµπόρ. 

Η ιστορία του εικοστού αιώνα είναι διάσπαρτη από 

παραδείγµατα κατασκευής του τροµοκράτη, από το προβοκατόρικο 

κάψιµο του Ράιχσταγκ από τον Γκέµπελς το 1933 µέχρι τις βόµβες 

της αστυνοµίας της Πιάτσα Φοντάνα στο Μιλάνο του 1969, µέχρι 

τη δολοφονία του Άλντο Μόρο από τις τηλεκατευθυνόµενες 

Ερυθρές Ταξιαρχίες. Μέχρι το τριάντα "τροµοκράτες" θεωρούνταν 

οι αναρχικοί και οι κοµµουνιστές που από τη δολοφονία 30.000 

προλετάριων στην Κοµµούνα του Παρισιού το 1871 και τη σφαγή 

στο Haymarket του Σικάγου το 1886, την απογοήτευση των 

προσδοκιών τους  για λαϊκή εξέγερση σε Ανδαλουσία και Ιταλία 

αλλά και τα τσαρικά εγκλήµατα στη Ρωσία αποφασίζουν κατά 

µόνας, σε πυρήνες, ή ως κοµµάτια ευρύτερων κινηµάτων, στις δύο 

πλευρές του Ατλαντικού, να ασκήσουν την "προπαγάνδα της 

πράξης" – πρακτική που στην Ισπανία του Φράνκο συνεχίστηκε ως 

τη δεκαετία του '60. (Η εξουσία από την πρώτη κιόλας συχνά µιλά 

για τον ψυχοπαθή δολοφόνο, σε όλες ωστόσο τις περιπτώσεις που 

διερευνήθηκαν αυτό δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ.) Μετά την καταστολή 

των εργατικών πολιτικών κινηµάτων και την εξόντωση αναρχικών 

και την καθιέρωση των σταλινικών στη Σοβιετία πληθαίνουν οι 

κρατικές και παρακρατικές προβοκάτσιες. 



Ας µην ξεχνούµε και την πολύ πιο πρόσφατη δολοφονία του 

Τζίντζινς στη Σερβία που πήγε, αποτυχηµένα ευτυχώς, µέσα από 

διώξεις και κρατήσεις αναρχικών να ενοχοποιήσει ένα ολόκληρο 

κίνηµα στη Σερβία, ζωντανό καθόλη τη διάρκεια του πολέµου και 

ακόµη ενεργό. Η πρόσφατη ιστορία είναι επίσης διάσπαρτη µε 

παραδείγµατα ενοχοποίησης πρώην συνεργατών: Πριν τον Μπιν 

Λάντεν, ο Σαντάµ Χουσεϊν, πριν τον Σαντάµ ο Νοριέγκα κ.ο.κ. 

Ποιο είναι το νέο στοιχείο στην κατάσταση; Αν πάντοτε 

κατασκευαζόταν ένας εχθρός, αν πάντοτε ο πόλεµος είχε κοινά 

στοιχεία τι συµβαίνει µε τον Τέταρτο Παγκόσµιο Πόλεµο, όπως τον 

αποκαλούν οι ίδιοι οι αµερικάνοι; Γιατί ο διαρκής πόλεµος είναι 

σήµερα µια ιδιαίτερη στιγµή του πολέµου της εξουσίας ενάντια 

στην κοινωνία; 

 

Αν επίσης η τροµοκρατία ήταν πάντοτε µια κατασκευή του ίδιου 

του κράτους, πώς θα µπορούσαµε να ξεχωρίσουµε τη σηµερινή 

κατάσταση; Μα σήµερα η τροµοκρατία φαίνεται να είναι ο 

µοναδικός εχθρός, φαίνεται να είναι το µοναδικό καταφύγιο της 

πολιτικής ρητορικής. Κι αυτό είναι σίγουρα κάτι καινούργιο. 

Σίγουρα οι κραυγές για εκδηµοκρατισµό αφορούν σε αγώνες ζωής 

και θανάτου σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και στη Λατινική 

Αµερική. Εκεί πράγµατι (ειδικά στη Βραζολία, τη Βολιβία, την 

Ουρουγουάη) φαίνετια πως ο κόσµος είναι ετοιµοπόλεµος και δεν 

έχει υποµονή µε την νεοφιλελεύθερη πολιτική. Στη ∆ύση όµως; 

 

Ένας τρόπος είναι να διακρίνουµε στη νέα κατάσταση τη 

βιολογικοποίηση των κοινωνικών συζητήσεων. Ένας άλλος τρόπος 

είναι να δούµε πώς καταρρέει η πολιτική ρητορική των συστηµάτων 

εξουσίας. ∆εν πρόκειται όµως ουσιαστικά για την ίδια ακριβώς 

διαδικασία; 

  

Όλα τα θέµατα της πολιτικής ρητορικής της ∆ύσης πράγµατι 

φαίνεται να συγκλίνουν σε µια αυξανόµενη βιολογικοποίησή τους. 

Η βιολογικοποίηση αυτή ουσιαστικά είναι η ακραία στιγµή της 

κοινωνίας του εµπορεύµατος, µε την έννοαι ότι έχει µετατρέψει 

πληθυσµούς και ψυχισµούς σε εµπορεύµατα στο ίδιο ράφι. 

Τι µπορεί να σηµαίνει κάτι τέτοιο; Τόσο η κοινωνική 

κυβερνητική, όσο και η µικροχειρουργική στηρίζονται από ένα 

σύστηµα που ενδιαφέρεται να ερευνήσει στατιστικά το ανθρώπινο 

γονιδίωµα καθώς και τις κινήσεις των κοινωνιών στο χώρο και το 

χρόνο – ίσως όχι στην ιστορία, πάντως στο χρόνο. 

Οι συζητήσεις για την εθνική ταυτότητα είναι πια καθαρά 

βιολογικές ή µάλλον βιολογιστικές µε την έννοια ότι εκ των 

πραγµάτων αφορούν κυρίως στην αφοµοίωση ή την εξάµβλωση 

(την καταστολή, τον έλεγχο ή την εκδίωξη) των πληθυσµών των 

µεταναστών. Ο φτωχός µετανάστης φυσικά είναι αυτός που 

ενοχοποιείται. 

Ο φτωχός µετανάστης είναι επίσης εκείνος που θα 

αποκλειστεί λόγω των σηµείων της φτώχειας του. Αυτά τα σηµεία 

είναι συνήθως η έλλειψη καλών τρόπων, µόρφωσης, γοητείας, 

νεανικής ακτινοβολίας, χαρακτηριστικών τελικά που αποτιµώνται 

σε κάθε στιγµή της παραγωγής µε καθαρά βιολογικούς όρους. 

Κάτι παρόµοιο θα µπορούσαµ να πούµε και για τη 

βιολογικοποίηση των θρησκευτικών ζητηµάτων. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι επιχειρήθηκε να πωληθεί από το Πεντάγωνο το 

βιβλίο του ψευδο-ιστορικού που µιλούσε για δήθεν σύγκρουση των 

πολιτισµών ανατολής και δύσης, χριστιανισµού-κοµφουκιανισµού-

ισλάµ κ.ο.κ. 

Αυτή η υποτιθέµενη σύγκρουση είναι και πάλι αυτό που 

συγκροτεί την πολιτική νοµιµοποιητική ρητορική των επιθέσεων 



στη Μέση Ανατολή: Οι µουσουλµάνοι δεν πιστεύουν πρωτίστως σε 

ένα διαφορετικό σύστηµα αξιών, απλά έχουν διαφορετικές 

συνήθειες και οι πρακτικές τους συνήθειες δεν βολεύουν στο δικό 

µας οικονοµικό σύστηµα. Γι' αυτό και µε τον πασπαρτού όρο 

πολιτισµικές υποτιµώνται και από θρησκευτικές γίνονται βιοτικού 

τύπου. 

 

 

Πώς θα µπορούσαµε να ορίσουµε τη βιοπολιτική; Πώς σχετίζεται 

µε τη βιοτεχνολογία και τη βιοτική συζήτηση; Ένα ζήτηµα είναι 

πραγµατικά να ορίσουµε τους τρόπους που µας ενδιαφέρει να 

αναλύσουµε αυτούς τους όρους, µε άλλα λόγια να αναζητήσουµε 

την πολιτική τους διάσταση σήµερα. 

Η πολιτική επιβολή σήµερα είναι αόρατη σε πολύ µεγαλύτερο 

βαθµό απ' όσο ήταν παλιότερα. Είναι ενδιαφέρον ότι µπορούµε να 

µιλήσουµε για βιοπολιτική από την αυγή κιόλας του καπιταλισµού. 

Μπορούµε µάλλον να µιλήσουµε για µια πολιτική διαχείριση του 

χρόνου εργασίας µέσω της ποσοτικοποίησης της εργασίας, µέσω 

δηλαδή της µετατροπής της σε αξία. 

Με αυτήν την έννοια πραγµατικά ζούµε σε µια εποχή όπου όλοι οι 

προηγούµενοι τρόποι διαχείρισης πραγµατικά κρατούν καλά Κατά 

πόσο όµως µπορούµε να µιλούµε για έλεγχο της εργασίας ως του 

πραγµατικού τρόπου της πραγµατικής επιβολής; Το ζήτηµα είναι 

ξεκάθαρο. Βιοπολιτική είναι η διαχείριση του χρόνου. Πράγµατι, 

όλος ο χρόνος έχει µετατραπεί σε χρόνο εργασίας από τη στιγµή 

που τα µέσα και οι τρόποι παραγωγής είναι σήµερα τα ίδια τα 

σώµατα. Μέσο παραγωγής είναι σήµερα το γενετικό υλικό. Το 

ανθρώπινο σώµα είναι αξιοποιήσιµο είτε είναι ζωντανό είτε είναι 

νεκρό. Ο ίδιος του ο χρόνος ζωής είναι χρόνος εργασίας. Με αυτήν 

την έννοια νεκρή εργασία είναι όλα τα µέσα παραγωγής. Όλος ο 

χρόνος επίσης είναι νεκρός χρόνος. 

Ποιο είναι λοιπόν το ζήτηµα; ∆εν είναι σίγουρα ζήτηµα 

περισσότερης πληροφόρησης. ∆εν είναι ζήτηµα πιο εναλλακτικού 

τρόπου ζωής. Είναι οπωσδήποτε ζήτηµα του να µην δίνεις το χρόνο 

σου σε ένα ήδη µπλοκαρισµένο κύκλωµα. 

 

Με τις νέες τεχνολογίες της παρακολούθησης είναι αρκετά δύσκολη 

η αποτίµηση του εχθρού. ∆εν µπορεί εύκολα να εντοπιστεί η στιγµή 

της επιβολής και το κατά τόπους κέντρο της εξουσίας. Σίγουρα 

όµως προσφέρουµε πρόσβαση σε ένα σύστηµα παρακολούθησης 

µέσω της ύπαρξής µας, είτε ζωντανοί, είτε νεκροί. 

Αυτό είναι το νόηµα της φράσης your body is your password. Μια 

κάθετη διαδικασία εντοπισµού και ανάλυσης του σώµατος αποτελεί 

αυτήν τη στιγµή το κύριο ενδιαφέρον των βιοτικών συζητήσεων 

καθώς και µία κίνηση του κεφαλαίου στην προσπάθειά του να 

συµβιβάσει τις ροές εµπορευµάτων, από τον χρόνο µέχρι την 

ιδιοκτησία της γης, τα πνευµατικά δικαιώµατα στο διαδίκτυο, τα 

όργανα του σώµατος. 

Όταν κατονοµάσει κανείς εντωµεταξύ τα στάδια αυτής της 

διαδικασίας και τους τόπους όπου αυτή ξεδιπλώνεται και επενεργεί, 

τότε µοιάζει να ευτελίζεται και να αποπολιτικοποιείται. Αυτή είναι 

η πιο δύσκολη πλευρά της αντίστασης ενάντια στην κυριαρχία: η 

διατήρηση µιας συναίσθησης της έντασης της κυριαρχίας. 

Πράγµατι, το ενδιαφέρον της κυριαρχίας έχει προ πολλού ξεπεράσει 

το στάδιο της καταστολής ως του κύριου µέσου πειθάρχησης. Ούτε 

όµως είναι και η συναίνεση το κύριο ενδιαφέρον της κυριαρχίας. Το 

κύριο ενδιαφέρον αφορά στην αποκλειστική χρήση του χρόνου του 

πληθυσµού, ή τουλάχιστον στην προνοµιακή χρήση του χρόνου του. 



Βήµα-βήµα λοιπόν: Τόσο ένα κινητό τηλέφωνο, όσο και η 

βιοµετρική στις νέες ταυτότητες αποτελούν στοιχείο ανά πάσα 

στιγµή εύκολου εντοπισµού του ατόµου. Τόσο οι πατέντες  των 

πρώτων υλών, όσο και η ρύθµιση της παραγωγής και της διανοµής 

στο χώρο προϊόντων, υπηρεσιών και πληροφοριών ρυθµίζουν το 

πώς θα κινείται και τι θα τρώει. 

Η αγορά ανθρώπινων οργάνων αλλά και ιδεολογία του αθλητισµού 

και της δίαιτας, η φαρµακολογία και η βιοµηχανία της υγείας 

φροντίζουν ώστε η βιοτική συζήτηση να είναι κυρίως µια εξίσωση 

ολόκληρης της κοινωνικής δραστηριότητας µε τη διαχείριση του 

θανάτου. Εκεί συναντιούνται και ο "καθαρός πόλεµος" µε την 

"καθαρό χρόνο" και το σώµα ως της απόλυτη (νεκρή) εργασία. 

 


