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ΚΕΦΑΛΑΙO 1

Το απροσδόκητο, τα νεφελώματα 
που δημιουργούν την Ιστορία:
το κινεζικό ξύπνημα, ο Μάης του ’68 
και η Αλ 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 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 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 ΤΟΎ ’68: 
ΟΙ ΝΕΟΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΎ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΎ*

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.: Ο 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: Ο 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.
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Τύφλωση
Γιατί αρνούμαστε να δούμε την πραγματικότητα;

Σε μια εποχή όπου η πρόσβαση στην πληροφόρηση είναι πιο 
εύκολη από ποτέ, σε μια εποχή όπου οι ειδικοί αφθονούν και οι 
αναλύσεις των γεγονότων εμφανίζονται σχεδόν σε πραγματικό 
χρόνο, παρ’ όλα αυτά η λίστα των απρόβλεπτων κοσμοϊστορικών 
εξελίξεων μεγαλώνει ολοένα. 

Η  11η Σεπτεμβρίου, η παγκόσμια οικονομική κρίση, η άνοδος των 
εξτρεμιστών ισλαμιστών: Καταστάσεις όπου ολόκληρες χώρες, 
πολιτικοί ηγέτες και απλοί πολίτες δεν μπόρεσαν ή δεν θέλησαν 
να δουν την πραγματικότητα κατάματα. Όλοι τους υπέφεραν από 
διάφορες μορφές τύφλωσης: έλλειψη κρίσης ή γνώσεων, άρνηση, 
αναξιοπιστία, ψευδαισθήσεις, δογματισμό, αναποφασιστικότητα 
μπροστά στις τραγωδίες και τις επερχόμενες εξελίξεις. 

Θα μπορούσαμε όμως να προβλέψουμε καταστάσεις; Αντιμέτωποι 
με τα γυρίσματα της Ιστορίας, θα ήταν δυνατόν να οραματιστούμε 
το αποτέλεσμα,  να κατανοήσουμε τις αιτίες ή και να αντιδράσου-
με εγκαίρως; Ο μεγάλος ιστορικός Marc Ferro διερευνά αυτά τα 
ερωτήματα, αποκρυπτογραφώντας τις αιτίες της ανθρώπινης 
τύφλωσης. Προτείνει τρόπους για να κατανοήσουμε τον τυχαίο 
χαρακτήρα της Ιστορίας και για να μάθουμε να βλέπουμε. 

Συχνά, μπροστά στα καθημερινά παγκόσμια 
και τοπικά προβλήματα, αναρωτιέμαι: 
Τι γνώμη θα είχε ο Marc Ferro; Πώς θα 
ανέλυε, για παράδειγμα, την κατάσταση στη 
σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση; Τι σκέφτεται 
για την ελληνική κρίση; Πώς πιστεύει ότι 
πρέπει να απαντήσουμε στην ισλαμιστική 
επίθεση; Ποια φαινόμενα θεωρεί κληρονομιά 
της αποικιοκρατίας και ποια όχι; Τέλος: 
βλέπει τις καινούργιες κινηματογραφικές 
ταινίες ή αναζητά ακόμη στοιχεία για την 
ιστορική ανάλυση στον κινηματογράφο του 
παρελθόντος; Σε όλα αυτά και σε πολλά άλλα 
απαντά σε αυτό το βιβλίο, όπου διατρέχει 
την ιστορία του 20ού αιώνα με σύντομες 
αναδρομές στο παρελθόν και ορισμένες 
εκτιμήσεις για την επικαιρότητα του 21ου. 
Και με τη σειρά του αναρωτιέται: Γιατί ό,τι 
βλέπουμε σήμερα με σχετική διαύγεια δεν 
μπορούσαμε να το δούμε ούτε προτού συμβεί 
–ώστε ενδεχομένως να παρέμβουμε– ούτε 
ενόσω εκτυλισσόταν «μπροστά στα μάτια μας»;

Από τον πρόλογο της
Σώτης Τριανταφύλλου

Ο Marc Ferro γεννήθηκε το 1924 στο Παρίσι.
Είναι ένας από τους σημαντικότερους
ιστορικούς της εποχής μας.
Διετέλεσε διευθυντής σπουδών στο École 
des Hautes Études en Sciences Sociales και 
συνδιευθυντής του περιοδικού ιστορίας Annales. 
Το έργο του χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία, 
αναλυτική σκέψη και πολυμέρεια και εκτείνεται
από την πολιτική ιστορία έως την ιστορία
του κινηματογράφου.
Επί σειρά ετών ήταν παρουσιαστής της 
τηλεοπτικής εκπομπής «Παράλληλη ιστορία» 
(Histoire parallèle) στο γαλλικό κανάλι Arte.
Από τις εκδόσεις Μεταίχμιο κυκλοφορούν
επίσης τα βιβλία του: Πώς αφηγούνται την 
ιστορία στα παιδιά σε ολόκληρο τον κόσμο, 
Κινηματογράφος και ιστορία, Οι επτά ηγέτες
του πολέμου (1918-1945), Τα ταμπού της 
Ιστορίας.
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