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Αθήνα 23 Μαΐου 2015 
   

                                            Η τροµοκρατία 

                        Ηθικά, πολιτικά και ψυχικά διακυβεύµατα 

 
     Σας ευχαριστώ θερµά για την πρόσκλησή σας να µιλήσω για το βιβλίο µου ‘Στις 
πηγές της τροµοκρατίας. Από τον κλεφτοπόλεµο στις επιθέσεις αυτοκτονίας‘, που 
πρόσφατα εκδόθηκε στα ελληνικά. 
    Η τροµοκρατία, υπό τις διάφορες µορφές της, αφορά   µεγάλο αριθµό κοινωνιών.  
Είναι πράγµατι η µορφή πολέµου και βίας η οποία συνάδει µ’ αυτό που µπορούµε να 
ονοµάσουµε γενικά παγκοσµιοποίηση. Ακόµη και οι αντιδράσεις στην 
παγκοσµιοποίηση που εκφράζονται από πολλές ιδεολογίες που καταφεύγουν στην 
τροµοκρατία, εκδηλώνονται µε τροµοκρατικές επιθέσεις, οι οποίες είναι µορφές βίας 
δια-εθνικές, µη κρατικές και χωρίς σύνορα. Όταν εκδόθηκε το βιβλίο αυτό στα 
Γαλλικά το 2009, δεν ήταν προφανές το να θεωρείται η τροµοκρατία ως η σύγχρονη 
µορφή πολέµου, και θα προτιµούσα οι σύγχρονες εξελίξεις του τρόµου που την 
αφορούν να µην είχανε πάρει αυτή την κατεύθυνση. Τότε, η πιο προχωρηµένη 
µορφή της τροµοκρατίας  ήταν αυτή της ισλαµικής τροµοκρατίας της Αλ-Κάιντα, η 
οποία είχε ήδη αναγάγει τις επιθέσεις  του είδους σε επίπεδο πολεµικών 
εχθροπραξιών. Τα δίκτυά της δεν έχουν αποδυναµωθεί, όπως φάνηκε από την 
τροµοκρατική επίθεση ενάντια στην εφηµερίδα Charlie – Hebdo τον περασµένο 
Ιανουάριο στο Παρίσι. Αλλά η καινούργια οργάνωση του ‘ισλαµικού κράτους’, ακόµη 
και αν καταφεύγει σε παρόµοιες επιθέσεις (όπως αυτή του σουπερµάρκετ κασέρ στο 
Παρίσι τον περασµένο Ιανουάριο), πρωτοτύπησε καταλαµβάνοντας µία περιοχή και 
διεκδικώντας στόχους και λογική πολεµικού τύπου. Σε κοινωνίες ανά την υφήλιο 
απαντώνται και άλλες µορφές τροµοκρατίας, οι οποίες κατ’επίφαση και µόνο 
διαφοροποιούνται µε βάση την ιδεολογία (ενίοτε δε είναι ιδιαίτερα  αποµακρυσµένες 
από τη θρησκευτική ιδεολογία) στο βαθµό  που έχουν όλες τους τα ίδια αδρά  
χαρακτηριστικά. Στην Ελλάδα η ‘Χρυσή Αυγή’  της οποίας ο ∆ηµήτρης Κουσουρής 
υπήρξε θύµα, µου φαίνεται ότι  ανάγεται σε κάτι που θεωρώ ως µία από τις πηγές 
της σύγχρονης τροµοκρατίας. 
   Όπως και να έχει, διαµέσου της τροµοκρατικής πράξης και της γοητείας που ασκεί 
σε πολύ νέους (ένα παιδί 14 ετών συνελήφθη πρόσφατα στο Βέλγιο) είµαστε 
αντιµέτωποι µε µία καινούργια µορφή ‘δυσφορίας στον πολιτισµό’. Αν και η δυσφορία 
αυτή εντείνει τη σχέση έρωτα και θανάτου, σήµερα βλέπουµε την εµφάνιση µίας µη 
ερωτοποιήσιµης βίας και επίσης όχι κατ’ ανάγκην  ερωτοποιηµένης ακατέργαστης, 
τραυµατικής, αλλά που είναι συνάµα αποτέλεσµα του τραύµατος. Για τη βία αυτή θα 
µπορούσαµε να πούµε ότι είναι σχεδόν µία ‘κουλτούρα’ της ορµής θανάτου. Ο  
σύγχρονος πόλεµος στην τροµοκρατία βρήκε το µέσο να κάνει χρήση του τρόµου, 
περίπου όπως στη µαρξιστική ανάλυση του κεφαλαίου η αστική τάξη βρήκε τον 
τρόπο να εκµεταλλευτεί το πλεόνασµα εργασίας. Και στις δύο περιπτώσεις αυτό που 
είναι πλεονασµατικό και ενδεχόµενο (στον πόλεµο ο φόβος, η φρίκη και  ο τρόµος)  
γίνεται απαραίτητο και θεµελιακό. Έχουµε να κάνουµε στην τροµοκρατία µε µία 
σκηνοθεσία  της ορµής θανάτου, χωρίς προηγούµενο, σε όλες τις οθόνες των 
υπολογιστών σε παγκόσµια κλίµακα. Ως εκ τούτου, δεν µας εντυπωσιάζει το γεγονός  
ότι µεταξύ των πιο αποσταθεροποιητικών επιθέσεων είναι οι  κυβερνοεπιθέσεις  – 
όπως αυτή που έγινε τον περασµένο Απρίλιο σ’ ένα γαλλικό κανάλι. 
     Προκειµένου να αναπτύξω τις συντεταγµένες αυτής της δυσφορίας µέσα στον 
πολιτισµό θα επιχειρήσω, καταρχάς, να πω µε ποιο τρόπο η προσφυγή στον τρόµο 
δηµιουργεί σύγχυση στον ίδιο τον πόλεµο, για να αναπτύξω, στη  συνέχεια, τις 
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υποκειµενικές επιπτώσεις του τρόµου. Σε ένα τρίτο χρόνο, θα ήθελα να δείξω το πώς 
η τροµοκρατία συναντά  ένα  άλλο κοινωνικό σύµπτωµα,  αυτό του  µηδενισµού, και 
να τοποθετήσω αυτή τη συνάντηση σε συνάρτηση µε την κρίση της δηµοκρατίας. 
 
                          ∆υσφορία στον πόλεµο και τον πολιτική 

   

     Η τροµοκρατία δεν ασκεί βία µόνο σε αυτούς που πεθαίνουν από τις  
τροµοκρατικές επιθέσεις,  αλλά οι στόχοι της είναι επίσης οι επιζώντες. Αυτοί είναι 
που συνιστούν τον  πιο αποτελεσµατικό ενδιάµεσο κρίκο µε τον πόλεµο. 
Υποχρεώνονται να αισθανθούν τα αποτελέσµατα του τρόµου όχι µόνο ατοµικά αλλά 
και συλλογικά, γιατί ο τρόµος κάνει να βλέπει κανείς διαφορετικά οτιδήποτε έχει 
σχέση µε τη συλλογικότητα. Η τροµοκρατία είναι ένας τύπος πολέµου που προσβάλει 
τις αποπολιτικοποιηµένες κοινωνίες στο σηµείο ακριβώς που χωλαίνουν, δηλαδή 
στην αποστασιοποίησή τους από την πολιτική. Το πολιτικό και γεωπολιτικό παιχνίδι 
ανακατεύονται µεταξύ τους. Η τροµοκρατία επιτίθεται στις πολιτικές και ηθικές έννοιες 
που δοµούν τις κοινωνίες δικαίου. Για παράδειγµα, είναι τόσο πόλεµος όσο και 
έγκληµα, χωρίς να µπορεί να είναι, ή µόνο το ένα, ή το άλλο. ∆ιότι, αν είναι µία 
µορφή πολέµου είναι πολύ διαφορετική  από τις παραδοσιακές µορφές πολέµου και 
ως εκ τούτου είναι της τάξης του  εγκλήµατος. Ωστόσο διαφέρει  από το έγκληµα  
όσον αφορά στο ότι, συντάσσει,  συνιστά κοινωνικό δεσµό, προσηλυτίζει  µε τρόπο 
ανοιχτό και διεκδικητικό, και, συνάµα, όσο το δυνατόν λιγότερο περιθωριακό. 
    Μπορούµε να πούµε ότι οι κλασικοί πόλεµοι είναι οιδιπόδειοι πόλεµοι. ∆εν είναι 
λιγότερο βίαοι από την τροµοκρατία γιατί τους είναι απαραίτητη µία ταύτιση στα 
σύµβολα του πατέρα, η οποία είναι εκµηδενιστική για την υποκειµενικότητα. Αλλά 
υπόκεινται, παρά ταύτα,  στο νόµο του πατέρα, ο οποίος επιβάλλει το σεβασµό της 
γενεαλογίας και ως εκ τούτου της ζωής. Ο παραδοσιακός πόλεµος δεν καταπατά την 
απαγόρευση του ‘ού φονεύσεις’ παρά µόνο για να τη διατήρηση της ζωής, 
τουλάχιστον αυτής των  µελλοντικών γενεών. Ο σεβασµός της ζωής  µέσα στον 
πόλεµο είναι εγγενής στην έννοια της θυσίας της ιδίας ζωής στον πόλεµο. ∆εν 
θυσιάζει κανείς παρά κάτι που έχει αξία. Το να επιδιώξει ένας πολεµιστής να µη 
σκοτωθεί είναι ταυτόχρονα το να επιχειρήσει να µην ενδώσει ολοκληρωτικά στην 
ξέφρενη  βία του πολέµου. Η βία του πολέµου είναι, καταρχήν, µία βία που έχει 
κανόνες, κώδικες, πλαίσιο και που είναι εντοπισµένη. Ο πόλεµος, υπό τις διάφορες 
µορφές του, υπόκειται στο δίκαιο. Η τροµοκρατία, αγνοώντας τις στολές και τα πεδία 
µαχών καθώς και  τα όρια µεταξύ πολεµιστών και αµάχων, συνιστά µία 
δυσλειτουργία του πολέµου. Στην τροµοκρατία ο θάνατος δεν είναι απλά και µόνο 
ένα ρίσκο, ένα ενδεχόµενο το οποίο οφείλει να αποφύγει κανείς, αλλά ένα εργαλείο 
του τρόµου, του φόβου και της φρίκης. Η σύγχρονη προσφυγή στις επιθέσεις 
αυτοκτονίας  καταπατά αυτό το όριο, γεγονός που οδηγεί στο να αναγνωριστεί στο 
θάνατο ο ρόλος του παγκόσµιου κυρίαρχου. Ο θάνατος γίνεται το αντικείµενο µίας 
κλήσης, µίας υποψηφιότητας. Είναι κατά κάποιο τρόπο υπό έλεγχο. Για τους 
σηµερινούς  τροµοκράτες ισλαµιστές  η αγάπη για τη ζωή είναι δυτικού τύπου 
ειδωλολατρεία. Ενώ, ο σεβασµός της ζωής στον πόλεµο δε συνιστά  ειδωλολατρεία 
της ζωής, αλλά αυτό που συµβολίζει την κυριαρχία του συµβολικού στον πόλεµο, 
χάριν του οπίου ο θάνατος  µπορεί να παραπέµπει στη ζωή.  
    Αν η τροµοκρατία δεν είναι κλασικός πόλεµος, οιδιπόδειος, είναι κυρίως γιατί έχει 
δανειστεί στοιχεία από  την επαναστατική παράδοση, και κυρίως την αναρχική 
παράδοση. Υποκαθιστά στο πατρικό πρότυπο κύρους - το οποίο καθορίζεται από 
τον λόγο - το µητρικό πρότυπο, που φιλοδοξεί να παρακάµψει τις λέξεις σε όφελος 
µίας πιο άµεσης και αποτελεσµατικής επικοινωνίας. Η κληρονοµιά των Ρώσων 
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αναρχικών διακρίνεται από τρία χαρακτηριστικά : το πρώτο είναι η ‘προπαγάνδα µε 
πράξεις’, βραχυκυκλώνοντας, έτσι, αυτό που από τον Αριστοτέλη θεωρείται ως 
νόρµα της πολιτικής ανταλλαγής απόψεων : την οµιλία και  τον λόγο. Η επαναστατική  
φιλοδοξία ενυπάρχει ακόµη και στις τροµοκρατικές οργανώσεις τις πιο αντιδραστικές 
στον κοινωνικό δεσµό. Η φιλοδοξία ολικής ανατροπής της καθεστηκυίας τάξης (η 
οποία ικανοποιεί την ορµή καταστροφής)  είναι εξάλλου ο κατεξοχήν λόγος 
προσέλκυσης ανθρώπων σε αυτές. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ο διε-θνικός 
προσανατολισµός της, ο οποίος ριζοσπαστικοποιεί  τον επαναστατικό διεθνισµό του 
ΧΙΧου  και  ΧΧου  αιώνα, στο βαθµό που συνέλαβε στην πράξη τον ‘εκ των 
πραγµάτων κοσµοπολιτισµό’ του κόσµου στον οποίο ζούµε - για να επαναλάβουµε 
την έκφραση του Ulrich Beck. Στον ορίζοντα του διεθνισµού, οι εθνικοί 
απελευθερωτικοί αγώνες εγγράφονται, παρά ταύτα ακόµη, στα πλαίσια του κράτους-
έθνους. Όσον αφορά στο σηµείο αυτό η εφεύρεση της Al-Qaïda, η οποία 
διαµόρφωσε ιδιαίτερα την πορεία της σύγχρονης τροµοκρατίας - από το γεγονός 
τόσο του αποκεντρωτικού της χαρακτήρα όσο και από τη δυνατότητά της να 
παρεµβαίνει στη γεωπολιτική σκηνή - σφράγισε διαχρονικά το καθεστώς των 
σύγχρονων πολέµων. Η οµάδα του ‘Ισλαµικού κράτους’ δεν υπολείπεται στην τάση 
αυτή  και διάφορα τροµοκρατικά κινήµατα ανά τον κόσµο έχουν παραρτήµατα σε 
άλλες χώρες. Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι το ότι προσβλέπει περισσότερο στην 
κινητοποίηση των κοινωνιών απ’ό,τι στη νίκη, όπως συµβαίνει συνήθως µε τους 
κλασικούς πολέµους. Οι στόχοι του πολέµου των τροµοκρατών είναι διαφορετικοί 
από τους κλασικούς στόχους, και αυτό προσδίδει στον πόλεµο απεριόριστες 
δυνατότητες. Οι τροµοκράτες της 11ης Σεπτεµβρίου δεν είχαν στόχο να πάρουν την 
εξουσία στις Ηνωµένες Πολιτείες. Η χρήση του όπλου της αυτοκτονίας εγγράφεται 
στα πλαίσια της στρατηγικής της αποτυχίας. Περισσότερο από κάθε άλλη µορφή 
πολέµου, η τροµοκρατία παρουσιάζεται σαν µία αµυντική λειτουργία, ως «όπλο των 
αδυνάτων". Στην επίθεση αυτοκτονίας, ο καµικάζι αποδίδει στον άλλο την ευθύνη για 
το θάνατό του. Αλλά αποδίδοντας στον άλλο τον πόλεµο, είναι ήδη φιλοπόλεµος. Ο 
φόβος του άλλου προϋποθέτει ήδη το µίσος. Η αυτοάµυνα είναι η πρώτη πηγή του 
πολέµου. Ως προς αυτό, η τροµοκρατία έχει µεταµορφώσει την ηθική εµπειρία του 
πολέµου. Μην στοχεύοντας τη νίκη, αρνείται έτσι, για µια αξία, να διατηρήσει όχι 
µόνο τη ζωή αλλά και την ειρήνη. 
    Τέλος, αν η τροµοκρατία είναι µια άλλη µορφή πολέµου από τους πολέµους που 
διεξάγονται για τους πατέρες, είναι διότι, σε αντίθεση µε το νόµο του συµβόλου, δεν 
κρατιέται στην εξωτερικότητα αλλά διεισδύει στην εσωτερικότητα. Η τροµοκρατία είναι 
ένας πόλεµος ενάντια στο σύµβολο, και ενάντια στην ταύτιση του ανθρώπινου στο 
συµβολικό, όπως το δείχνει καλά η πρόσφατη καταστροφή των αρχαιολογικών 
χώρων της Hatra, Νinive και Nemroud από την οµάδα «Ισλαµικό Κράτος» καθώς και 
η καταστροφή που έγινε στους µεγάλους Βούδες στο Αφγανιστάν, λίγους µήνες πριν 
από την 11η Σεπτεµβρίου. Πρόκειται για ένα ψυχολογικό πόλεµο, που χρησιµοποιεί 
τα εργαλεία της ψυχολογίας και θέλει να παράγει ψυχολογικά αποτελέσµατα. Στο 
βαθµό που το ψυχολογικό αποτέλεσµα του τρόµου και της φρίκης είναι µια απλή 
συνέπεια της δράσης, αυτό έχει προβλεφτεί εκ των προτέρων. Το αποτέλεσµα της 
πράξης ενσωµατώνεται στην πράξη. Και το αναµενόµενο αποτέλεσµα είναι µια 
δράση που αναµένεται να προκύψει από τον ψυχολογικό αντίκτυπο της 
τροµοκρατικής πράξης. Η τροµοκρατική απόφαση συνίσταται στο να λαµβάνει 
υπόψη την ψυχολογική διάσταση κάθε πολέµου για να παράγει µια 
αποτελεσµατικότητα που δεν µπορούν να διεκδικήσουν οι µεµονωµένες 
επαναστατικές δράσεις ή ο συµβατικός πόλεµος. 
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                         Οι ψυχικές επιπτώσεις της τροµοκρατίας 

 
    Πέρα από την ισορροπία δυνάµεων µεταξύ των κρατών, που υπάρχουν πάντα, η 
τροµοκρατία παράγει µια µορφή ψυχολογικής αποσταθεροποίησης ανάλογης µε 
εκείνη που παράγουν τα ολοκληρωτικά καθεστώτα. Η Hannah Arendt έχει δείξει ότι η 
ολοκληρωτική αρχή, είναι η κίνηση που στερεί τα υποκείµενα από σταθερές 
αναφορές που τους επιτρέπουν να υπάρχουν. Ο τρόµος δεν είναι ένας φόβος 
οδηγηµένος στα άκρα, αλλά αυτό που αισθάνονται οι άνθρωποι όταν οι 
απαιτούµενες συνθήκες σταθερότητας, που είναι απαραίτητες για να είναι η 
ανθρώπινη ζωή βιώσιµη, δεν είναι διασφαλισµένες. Ο τρόµος δεν είναι µια αρχή της 
δράσης, αλλά µία αρχή της κίνησης. Είναι µια δύναµη που θέτει στην υπηρεσία της 
όλα τα αποθέµατα της ατοµικότητας µε τέτοιον τρόπο ώστε η µικρότερη διαίρεση του 
υποκειµένου, η σκέψη του ή ο δισταγµός του, που αποτελούν εµπόδια στην κίνηση, 
αποµακρύνονται. 
    Αυτό είναι ιδιαίτερα εµφανές στη στρατολόγηση των τροµοκρατών, και αυτός είναι 
ο λόγος για τον οποίο η θρησκεία, µέσα σε µία διάσταση ιδεολογική και 
παραπλανηµένη, είναι ένα κατάλληλο ελατήριο, που επιτρέπει να περάσει στην 
πράξη, επικαλούµενη την επιθυµία της για τον Θεό, όπως και στην κανονική πίστη, 
στην κατάργηση κάθε υποκειµενικής διαίρεσης. Οµοίως, από την πλευρά των 
στόχων, δεν υπάρχει πλέον διάκριση µεταξύ των θυµάτων. Θα µπορούσε κανείς να 
πιστέψει ότι επιστρέφουµε σήµερα σε µια µορφή στόχευσης, γιατί οι µαζικές 
επιθέσεις αφήνουν περιθώρια για ατοµικά εγκλήµατα. Αλλά θα µπορούσε να υπάρχει 
εξατοµίκευση του µαζικού τρόµου. Στο βαθµό που οι επιζώντες είναι οι πραγµατικοί 
στόχοι, το µαζικό αποτέλεσµα είναι το ίδιο σε µαζικές επιθέσεις και σε ατοµική 
στόχευση. Αρκεί ένα ευρύ φάσµα ταυτοποίησης να είναι δυνατόν. Οι στόχοι έχουν 
επιλεγεί για αυτό, σε αντίθεση µε τους στόχους στις πολιτικές δολοφονίες, που έχουν 
επιλεγεί για τη στρατηγική τους σηµασία και την άµεση επίδρασή τους πάνω σε µία 
πολιτική. Στόχευση υπήρχε πάντα στην τροµοκρατία, αλλά στη σηµερινή τυφλή 
τροµοκρατία ασχολούµαστε µε την επέκταση της στόχευσης, µέσα από το παιχνίδι 
των ταυτίσεων. Τίποτα δεν είναι ουδέτερο, ούτε καν όταν περνάµε εδώ και τώρα, 
όταν κάνουµε τουρισµό, όταν πηγαίνουµε στο σχολείο, όταν ψωνίζουµε. Και αυτό 
επιτρέπει ευρείες δυνατότητες ταύτισης. 
    Η µαζική επίδραση της χρήσης του τρόµου είναι προφανώς τραυµατική. Είµαστε 
µάρτυρες σε µια γενίκευση µιας επικαιροποίησης του τραύµατος του πολέµου, 
παραπέµποντας καθαρά στην ορµή του θανάτου, σε όλες σχεδόν τις κοινωνίες του 
κόσµου. Αυτό µε τη σειρά του δηµιουργεί µια γοητεία για τη βία, µία "τραυµατοφιλία» 
που ξαναβρίσκουµε στο φαντασιακό των κοινωνιών (γοητεία για τα ακραία αθλήµατα, 
ή τις εµπειρίες που αγγίζουν το όριο της ζωής). Οι µεγάλες παραγωγές του 
συλλογικού φαντασιακού οδηγούν µε την έννοια αυτή εξίσου σε µία αναπαράσταση 
της βίας που αντλεί την έµπνευσή της από το τραυµατικό. Η συµβολική αποτυχία 
είναι  που κάνει το παραγόµενο τραύµα ένα πραγµατικό κάλεσµα στο φαντασιακό της 
βίας. Αντίθετα, η επαναλαµβανόµενη επίδειξη εικόνων τρόµου τραυµατίζει, όπως 
µπορέσαµε να δούµε σε ορισµένες περιπτώσεις, µετά την 11η Σεπτεµβρίου. 
    Το τραυµατικό είναι το ίχνος του πολέµου στην ειρήνη, και είναι εξ ορισµού µια 
αρχή της επανάληψης. Είναι κυρίως από το τραύµα που ο Φρόιντ ανακάλυψε την 
ορµή του θανάτου, που είναι µια ορµή της επανάληψης. Το τραυµατικό των πολέµων 
παράγει νέους πολέµους, η βία τρέφει τη βία. Αν η τροµοκρατία είναι ένας 
ψυχολογικός πόλεµος, είναι διότι καλλιεργεί το τραυµατικό υπολογίζοντας στην 
εµπειρία του τρόµου, για να τροφοδοτήσει τη βία των πολέµων. Από αυτή την 
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άποψη, η εµπειρία του φόβου και του τρόµου, όταν αυτός ο τρόµος παράγεται µε 
τεχνικές πολέµου, δεν είναι µόνο εκείνη του θύµατος της τροµοκρατίας, αλλά και 
αυτού που γίνεται ένα µέσο του τρόµου. Αυτό που προσελκύει τη βία είναι η στιγµή 
που µπορεί να ξαναζήσει τον τρόµο µπροστά στον θάνατο. Η τεχνική των επιθέσεων 
αυτοκτονίας στη σηµερινή τροµοκρατία, συµµετέχει στην κουλτούρα του τραυµατικού. 
Όχι µόνο η επίθεση αυτοκτονίας παράγει τα αποτελέσµατά της µέσω του τραύµατος, 
αλλά είναι και µια πράξη που παράγεται από τη διατήρηση του τραύµατος. 
Γνωρίζουµε ότι οι τροµοκράτες, όπως όλοι οι µαχητές, εξασκούνται. Αλλά στα 
συµβατικά στρατόπεδα εξάσκησης προστίθεται εφεξής µια τραυµατική κατάσταση 
(διαθήκες πρώην καµικάζι, βίαιες σκηνές στις οθόνες, βιντεοπαιχνίδια που 
εξασφαλίζουν µία συνεχή ενορµητική κινητοποίηση). 
    Η εµπειρία του τρόµου δηµιουργεί, κατά πρώτον, διασάλευση των µεγάλων 
φαντασιακών αναφορών, οπωσδήποτε και πριν απ ‘όλα, ένα διαχωρισµό του µέσα 
και του έξω. Αυτό είναι σίγουρα µια αυταπάτη, και ιδίως µια παρανοϊκή αυταπάτη, η 
οποία στους κλασικούς εθνικιστικούς πολέµους είναι στην υπηρεσία των µηχανισµών 
κατασκευής του εχθρού. Αλλά η ταλάντευση του επιµερισµού, από όσο ξέρω, δεν 
κατευνάζει. Η συγκεκριµένη φρίκη για την τροµοκρατική επίθεση σχετίζεται ακριβώς 
µε αυτή την απροσδιοριστία που απαγορεύει την προστασία. Ο τρόµος έγκειται 
ακριβώς στην απουσία οποιασδήποτε ζώνης ασυλίας. 
    ∆εν εκπλήσσει που ένα αλλότριο αίσθηµα συµµετέχει στην εµπειρία του τρόµου. 
Το να βρεθεί κανείς χωρίς να γνωρίζει αυτό που είναι εχθρικό σε κάποιον άλλο, να 
είναι δηλαδή εχθρός εν αγνοία του, χωρίς επίσης τη µεσολάβηση των κρατών και των 
στρατών που  επιτρέπει κάποια απόσταση µε αυτή την απρόσµενη εχθρότητα, κάνει 
να εµφανίζεται ο εαυτός ως ξένος σε αυτόν τον ίδιον, σαν άλλος. για έναν άλλο που 
ήταν ένας όµοιός µας κοιτάζοντάς µας σαν ένας άλλος. Ο Φρόιντ εξηγεί ότι η 
αίσθηση του ανησυχητικά ανοίκειου δεν προέρχεται από την ετερότητα, αλλά από 
τον εαυτό, από το αίσθηµα της µη αναγνώρισης του εαυτού στον καθρέφτη. Σε 
αντίθεση µε ό, τι συµβαίνει στους συµβατικούς πολέµους στους οποίους η κατασκευή 
του εχθρού και η ταυτοποίηση πάνε µαζί, διευρύνοντας τη διαφορά µεταξύ του 
εαυτού και των άλλων, εδώ είναι η ετερότητα που εκλείπει . Τα θύµατα συνεισφέρουν 
για να σκοτώσουν άλλα θύµατα (στην περίπτωση της 11ης Σεπτεµβρίου), τα θύµατα 
αφοµοιώθηκαν από κάποιον που τα σκοτώνει (στην περίπτωση της επίθεσης 
αυτοκτονίας). Σε αυτό, η εµπειρία του τρόµου µας φέρνει αντιµέτωπους µε αυτό που 
ο Jean-Pierre Lebrun ονοµάζει «συνήθη διαστροφή». 
     Η εµπειρία του τρόµου καταργεί επίσης την αναφορά σε διαχρονικές 
συντεταγµένες της ύπαρξης και µαζί τους την προβολή µέσα στην ιστορικότητα, τόσο 
σε ατοµικό επίπεδο όσο και σε συλλογικό. Το γεγονός το οποίο προκαλεί φρίκη 
προβάλλει το υποκείµενο έξω από το χρόνο. Το παρόν δεν έχει πλέον σχέση µε το 
παρελθόν και το µέλλον. Αυτό που προκάλεσε η εµπειρία του τρόµου δεν βιώνεται 
πλέον στον ίδιο χρόνο και αυτό µοιράζει την ύπαρξη. Ο χρόνος στον οποίο ζει αυτός 
που γνώρισε τον τρόµο είναι ένας χρόνος απόλυτα εξαρτηµένος από τον άλλο, ένας 
χρόνος που έγινε ανοίκειος, και που παραδίδεται στον αυτοµατισµό της επανάληψης 
του αναφοµοίωτου βιώµατος, διανοητική και ψυχική επανάληψη µέσα στο 
αναµάσηµα ή στους εφιάλτες, και µερικές φορές πραγµατικότητα κατά τη διάρκεια 
της ζωής. 
     Αυτό που είναι τροµερό είναι η συνάντηση µε ένα πραγµατικό που δεν 
διαµεσολαβείται από τη γλώσσα. Αυτό που θέτει το υποκείµενο έξω από τον εαυτό 
του στην εµπειρία του τρόµου είναι η βίαιη συνάντηση µε τον θάνατο, τον δικό του, 
αν είναι αυτός που πεθαίνει, η ο θάνατος του άλλου που τον βάζει στη θέση του 
επιζήσαντα. Η ζωή που µετατρέπεται σε επιβίωση είναι µια ζωή µε την απειλή του 
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θανάτου και την επανάληψη του θανάτου. Ετσι, η επίθεση αυτοκτονίας συντηρεί το 
τραύµα σκηνοθετώντας, συνειδητά, κατακερµατισµένα σώµατα, τραυµατίζοντας µέσα 
από τη σκηνοθεσία του ίδιου του τραυµατισµού. Θέλει να κάνει επίδειξη του ότι ένα 
υποκείµενο µπορεί να αξίζει τίποτα. Η τεχνική της επίθεσης αυτοκτονίας είναι ένας 
µηδενισµός που έχει γίνει πραγµατικός. 

                        Ο µηδενισµός, ένα κοινωνικό σύµπτωµα 

 
      Η τροµοκρατία γοητεύει, όπως οι πόλεµοι πάντοτε γοήτευαν. Αλλά αυτή η γοητεία 
δεν έχει πια να κάνει µε τη δόξα ή το γόητρο- που αντιστοιχεί µε τη συµβολοποίηση 
της δύναµης η οποία είναι όλο και λιγότερο απαραίτητη στις τροµοκρατικές πράξεις : 
είναι η γοητεία για το τίποτα που γοητεύει στην τροµοκρατία, γοητεία που ξυπνά τον 
µηδενιστικό πειρασµό της καταστροφής και της ορµής του θανάτου. Στον κλασσικό 
πόλεµο, η ορµή του θανάτου διαµεσολαβείται όχι µόνο από το κράτος και τις εντολές 
του, αλλά επίσης από τις διαπραγµατεύσεις που συνιστούν τον ορίζοντα. Το να 
καταφύγει η σηµερινή τροµοκρατία στην επιθεση αυτοκτονίας διαγράφει µια 
προοπτική που είναι ούτε αυτή του πολέµου ούτε αυτή του αντάρτη, αλλά είναι 
αυστηρά µηδενιστική, διότι ξεπερνά ακόµη τη διάσταση του εκβιασµού βάζοντας το 
θάνατο στο παιγνίδι. 
     Η σηµερινή τροµοκρατία είναι ακόµη πέρα από την επαναστατική εκµηδένιση. 
Είναι ένας πόλεµος χωρίς τέλος, διότι αυτό που δροµολογήθηκε είναι χωρίς ελπίδα 
επιστροφής. Μια τέτοια τροµοκρατία δεν περιορίζεται πια από ένα σκοπό. Το 
πρόγραµµά της µπορεί να παραµείνει αόριστο, κάτι που επιβεβαιώνει τον 
µηδενιστικό τρόπο που θεωρείται η πολιτική όταν υπάρχει σκοπός αλλά όχι 
πρόγραµµα: ο καθένας µπορεί να εξουσιοδοτηθεί για το χειρότερο και να µην 
ικανοποιηθεί από ένα όριο στην προσέγγιση αυτού του σκοπού, ο οποίος, απουσία 
προγράµµατος, παραµένει απροσδιόριστος. Με αυτό τον τρόπο πρέπει να 
καταλάβουµε το επιχείρηµα της απελπισίας, παρόν σε κάθε επίκληση της 
τροµοκρατίας. Η χρήση της απελπισίας λειτουργεί στο να καταστρέψει εκ των 
προτέρων κάθε διαπραγµάτευση, κάθε διάλογο, κάθε πρόγραµµα για το αύριο. 
     Το µήνυµα του τρόµου είναι αποτελεσµατικό µη δίνοντας σηµασία στις λέξεις. Και 
ο µηδενισµός κατοικεί ουσιαστικά µέσα στην απόρριψη της γλώσσας. Το 
τροµοκρατικό µήνυµα έχει αποτέλεσµα δια µέσου της ελαχιστοποίησης των 
διαµεσολαβήσεων που χρησιµοποιεί, κυρίως αυτών του λόγου. Το κίνηµα της 
σκέψης το λεγόµενο µηδενιστικό, που αναπτύχθηκε στη Ρωσία τα χρόνια του 1860, 
είχε µία επιρροή στον επαναστατικό αναρχισµό που πήρε το δρόµο της 
τροµοκρατίας. Για να φθάσει έτσι στην απευθείας δράση, δεν πρέπει να παραµείνει 
σε µια κριτική της συνήθους πολιτικής. Και γι αυτό, πρέπει να αλλάξουν η φύση και η 
λειτουργία της άρνησης� πρέπει αυτή να γίνει µια άρνηση ολική, απόλυτη, που 
καταργεί τις διαφορές και πραγµατοποιεί την οικονοµία των παρακάµψεων, των 
παρατηρήσεων, των επιδείξεων. Είναι η συµβολική διάσταση της άρνησης που 
απορρίπτεται, που είναι όµως παραδοσιακή, κοινή και απαραίτητη για τη λειτουργία 
της γλώσσας. Είναι λόγω αυτής της λειτουργίας της άρνησης που οι µεγάλες 
πολιτικές κατηγορίες που δοµούν τη σκέψη µας φαίνονται σαν µπερδεµένες. Η 
καταστροφή µπορεί να γίνει ένας σκοπός αυτός καθαυτός, και το ''τίποτα'' να φαίνεται 
σαν γόνιµο, όπως το έδειξε ο Λέο Στράους στην ανάλυση του γερµανικού 
µηδενισµού. Ο ναζισµός πραγµατοποίησε  ένα αποφασιστικό βήµα µέσα στην 
ιστορία του µηδενισµού, καταστρέφοντας τις διαµεσολαβήσεις που µπορούσαν να 
συγκρατήσουν ακόµη τους ανθρώπους µέσα στο δρόµο της καταστροφής. Οταν 
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περνιέται το κατώφλι του τρόµου στο επίπεδο του κράτους, αυτό µεταδίδεται στο 
κατώτερο επίπεδο, αυτό  των  αντικρατικών οργανώσεων. 
    Η τροµοκρατία δεν µπορεί βέβαια να αγνοήσει τελείως τη γλώσσα. Αλλά 
εξαρτώµενη από τον τύπο για να διασφαλίσει την προβολή των πράξεων της, η 
τροµοκρατία του 19ου αιώνα, η τροµοκρατία της πολιτικής δολοφονίας, ήταν ακόµη 
υποχρεωµένη να περάσει µέσα από την αληθινή διαµεσολάβηση της γλώσσας, κάτι 
που την χαλιναγωγούσε στις πράξεις της ,της επέβαλε να µην ξεπεράσει ένα 
ορισµένο όριο- για παράδειγµα να προφυλαχθούν τα παιδιά που συνοδεύουν τον 
µεγάλο δούκα Σέργιο, όπως αναφέρεται στους ∆ίκαιους του Καµύ σύµφωνα µε την 
ιστορική πραγµατικότητα. Σήµερα, συµβαίνει τελείως διαφορετικά: είναι µέσα από το 
θέαµα και τη µετάδοση στο διαδίκτυο που η τροµοκρατία ασκεί την προπαγάνδα 
µέσα από πράξεις. Είναι πολύ κοντά στη µηδενιστική φιλοδοξία να αγνοήσει τη 
γλώσσα και έτσι να λογοδοτήσει για τις πράξεις της. Η σύγχρονη τροµοκρατία απαιτεί 
το στοιχείο του θεάµατος, που έχει γίνει ακόµη περισσότερο άµεσο στο διαδίκτυο 
παρά στην τηλεόραση. Η τροµοκρατία δεν είναι µόνο ένας πόλεµος που έχει αναχθεί 
σε θέαµα-διότι αυτό είναι αλήθεια, επίσης, στο συµβατικό πόλεµο-αλλά είναι ένα 
είδος πολέµου που επιτρέπει την εξατοµίκευσή του τρόµου. Χάρις στο ''απευθείας'', ο 
καθένας µπορεί να έχει στο σπίτι του την εµπειρία του τρόµου. 
    Είναι ακριβώς µέσα απ’ αυτό που συγκροτεί την υπερηφάνεια της δηµοκρατίας, 
που έρχεται να βρει έδαφος η τροµοκρατία δηλαδή τη σύσταση µιας φωτισµένης 
κοινής γνώµης από απαιτητικά µέσα πληροφόρησης, σύµφωνα µε την αρχή του 
∆ιαφωτισµού. 

 

                 Η τροµοκρατία και η κρίση της δηµοκρατίας 

 

    Η τροµοκρατία πλήττει τη δηµοκρατία µε πολλούς τρόπους. Ο πολιτισµός της 
εικόνας φάνηκε να πηγάζει από ένα δηµοκρατικό πνεύµα, αλλά φθάνει να συµφωνεί 
µε το πολιτισµό του τραυµατισµού και αφήνει να κυριαρχήσει ο τρόµος. Με τρόπο 
ακόµη πιο γενικό, η τροµοκρατία έχει ανάγκη την ''ανοιχτή κοινωνία'', και ακόµη και 
σήµερα το άνοιγµα των κοινωνιών στον κόσµο. Η τροµοκρατία είναι το είδος του 
πολέµου που αντιστοιχεί στην παγκοσµιοποίηση, είναι η ίδια παγκόσµια, ενώ 
αντιτίθεται στη παγκοσµιοποίηση και εµφανίζεται ως η πιο ισχυρή δύναµη 
αµφισβήτησης στον κόσµο όπως αυτός είναι. Κατά δεύτερον, όπως κάθε πόλεµος, 
φέρνει αντιµέτωπη τη δηµοκρατία µε το δίληµµα ελευθερία-ασφάλεια. Αλλά 
ειδικότερα, µπροστά στον κίνδυνο της τροµοκρατίας, ζητάµε από το πολιτικό να 
αποκαταστήσει µια ζώνη ασυλίας, πράγµα που δεν εξουσιοδοτείται να κάνει, και που 
συνεπάγεται  πιθανώς αυταρχικά µέτρα. Το αίτηµα που απευθύνεται στη πολιτική 
µπορεί να γίνει όλο και περισσότερο ένα αίτηµα ασφάλειας. Το αίτηµα για ασφάλεια 
είναι µια επίπτωση του άγχους, το οποίο είναι  ένα συναίσθηµα σχετιζόµενο µε τον 
τρόµο. Το άγχος δεν είναι µια πρόληψη, αλλά µια έµµονη ιδέα, και έτσι µια 
επανάληψη αυτού του τραυµατικού που περιέχει ο τρόµος Αλλά το πρόβληµα της 
ασφάλειας είναι το ότι τοποθετείται στο ίδιο επίπεδο µε το τραύµα. Η αναµενόµενη 
προστασία στο αίτηµα για ασφάλεια τοποθετείται µόνο σε πραγµατικό επίπεδο. Αυτό 
δεν είναι σίγουρα µάταιο και δεν µπορεί συστηµατικά να εξοµοιώνεται µε µια 
'''πολιτική της ασφάλειας''. Αλλά αυτό δεν µπορεί να φθείρει την οργάνωση του 
τραύµατος,που προέρχεται από το ότι υποφέρουµε µε το να είµαστε πολύ άµεσα 
αντιµέτωποι µε το πραγµατικό. 
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    Τέλος, η τροµοκρατία ασκεί γι αυτό το λόγο µια µεγάλη δύναµη γοητείας επισης 
στα δηµοκρατικά κράτη, όπως το δείχνει, ιδίως στη Γαλλία, ο αριθµός των 
αναχωρήσεων των νέων ανθρώπων στη Συρία και στο Ιρακ(περίπου 1500). Οχι 
µόνο αµφισβητεί ριζικά, αλλά υπόσχεται µια άµεση στράτευση, ενάντια σε µια 
πολιτική υποταγµένη στις διαµεσολαβήσεις. 

Συµπέρασµα 

Επίτηδες δεν επέµεινα εδώ στη θρησκευτική διάσταση της σύγχρονης τροµοκρατίας 
ούτε στη διαφορά του τρόµου στο κρατικό και στο αντικρατικό επίπεδο. Αυτή η 
τελευταία είναι δυνατόν να ανατραπεί άνετα, όπως το δείχνει καλά το παράδειγµα της 
οµάδας ''ισλαµικό κράτος''. Οσον αφορά στη θρησκευτική διάσταση της ισλαµικής 
τροµοκρατίας, ακόµη κι αν δεν είναι τυχαία και παίζει ένα κυρίαρχο ρόλο ιδίως στη 
συναίνεση και τη στρατολόγηση στη τροµοκρατία, δεν µου φαίνεται να συνδέεται µε 
την τροµοκρατία µε µια σχέση ουσίας. Το ισλάµ των ισλαµιστών είναι ένα ισλάµ 
ιδεολογικοποιηµένο. Τίποτα δεν απαγορεύει να σκεφθούµε ότι µια ιδεολογία 
διαφορετική του ισλάµ, θρησκευτική η όχι, µπορεί να παίξει στο µέλλον αυτό το ρόλο: 
να ωθήσει στην τροµοκρατία. ∆ιότι αυτό το οποίο ενυπάρχει στο τρόµο είναι πολύ 
ευρύτερα η συµβολική λειτουργία της πολιτικής µέσα στην ανθρώπινη τάξη.  
 

 

                                                                   Hélène Lheuillet 

 


