
 

Πρόλογος 

 

Αυτό εδώ είναι ένα βιβλιαράκι για τους αγώνες και το κίνημα. Δεν είναι όμως το 

(κόκκινο) βιβλιαράκι των αγώνων και του κινήματος. Είναι η θεωρητική επεξερ-

γασία, η κατάθεση κάποιων σκέψεων, βγαλμένων από την συμμετοχή στους α-

γώνες και στο κίνημα. Βγαλμένων από την ακράδαντη πεποίθηση της σημασίας 

αυτών των αγώνων, για την υπόθεση της κοινωνικής απελευθέρωσης. Σαν προϊόν 

μιάμισης δεκαετίας ενασχόλησης με το κίνημα, τα τελευταία εννέα χρόνια σχεδόν 

καθημερινής, έντονης και διαρκούς. Σαν συμμετοχή στις οργανωτικές διαδικασίες 

αυτού του κινήματος, στους αγώνες των εκμεταλλευόμενων-καταπιεζόμενων, στην 

προσπάθεια δημιουργίας και συγκρότησης παραδειγμάτων ενάντια στην εκμετάλ-

λευση και στην κυριαρχία. 

 

Αυτό το βιβλιαράκι είναι μια απόπειρα να κλείσουν ορισμένοι παλιοί λογαρια-

σμοί και να ανοίξουν κάποιοι καινούργιοι. Μια απόπειρα για να δοθούν προ-

σωρινές απαντήσεις σε ερωτήματα που μας βασανίζουν εδώ και χρόνια, και για 

να προκληθεί μια συζήτηση μέσα στις ριζοσπαστικές κοινότητες και παρέες για 

τα ζητήματα που αφορούν αυτές οι απαντήσεις. Ζητήματα, κατά την γνώμη μας, 

ζωτικά για το επαναστατικό κίνημα, όπως ποια η σημασία των κοινωνικών αγώ-

νων στην διαμόρφωση αυτού του κόσμου, τι είναι τάξη και πως συγκροτείται, τι 

είναι ο κοινωνικός ανταγωνισμός και που υποβόσκει όταν οι δρόμοι δεν μπλοκά-

ρονται από οδοφράγματα, και ποιες μπορεί να είναι εκείνες οι πολιτικές πρακτι-

κές (θεωρίας και δράσης ταυτόχρονα), που θα μας επιτρέψουν να τον ανιχνεύ-

σουμε και να τον διαβάσουμε με τρόπο γόνιμο για την υπόθεση της κοινωνικής α-

πελευθέρωσης. Με τρόπο γόνιμο, πάει να πει: με τρόπο που θα μας επιτρέψει να 

πράξουμε ριζοσπαστικά στο σήμερα. Είναι φανερό ότι δεν μιλάμε για ζητήματα 

που χωράνε σε καταλόγους “συνταγών” και “οδηγιών προς ναυτιλλομένους”, και 

που (εξαιτίας αυτού) διατηρούν ολόκληρη την σημασία τους, ειδικά σε καιρούς υ-

ποχώρησης και ήττας των συλλογικών κοινωνικών υποκειμένων, όπως η σημερινή. 

Πράγμα που μας αναγκάζει να τα θέσουμε, στο βαθμό που μπορούμε να διακρί-

νουμε τα αδιέξοδα και την ματαιότητα ορισμένων τρόπων σκέψης και δράσης. 

Πράγμα, παράλληλα, που μας επιτρέπει να κατανοήσουμε, πως οι απαντήσεις 

που δίνουμε σ’ αυτά, δεν είναι απλώς προσωρινές, είναι ταυτόχρονα προσδιορι-

σμένες από το συγκεκριμένο κοινωνικό-ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δίνονται, 

και στο οποίο ζούμε, σκεφτόμαστε και πράττουμε. Είναι δηλαδή απαντήσεις κοι-

νωνικό-ιστορικά προσδιορισμένες και γι’ αυτό προσωρινές. 

 

Το υλικό που περιέχεται σ’ αυτό το βιβλιαράκι δεν είναι ούτε ομοιογενές, ούτε ε-

νιαίο. Εννοείται, επίσης, ότι δεν είναι πλήρες. Δεν αποπειράται κάποιος να τα 

βγάλει πέρα με παλιούς και καινούργιους λογαριασμούς, έχοντας στο μυαλό του 

μια αυστηρή και προκαθορισμένη θεωρητική σύλληψη και μάλιστα με όρους πλη-

ρότητας. Αυτός είναι ο λόγος που σε κάποια ζητήματα εμβαθύνουμε και κάποια 



άλλα τα πιάνουμε ακροθιγώς. Αυτός είναι και ο λόγος της σχετικής ανομοιογέ-

νειας του υλικού που κατατίθεται. Ας ελπίσουμε ότι αυτές οι ελλείψεις και αυτά 

τα προβλήματα δεν θα έχουν σημαντικές συνέπειες στην συνοχή του κειμένου και 

στην κατανόηση των απόψεων που περιέχει. 

 

Οι απόψεις που εκφράζονται σ’ αυτό το βιβλιαράκι δεν είναι “ατομικές” ή απο-

κλειστικά “προσωπικές”. Είναι συλλογικές απόψεις, προϊόν ατομικών ή συλλογι-

κών διαβασμάτων βιβλίων που έγραψαν (που σελιδοποίησαν, που μόνταραν, που 

τύπωσαν, που κουβάλησαν, που πούλησαν…) άλλοι, προϊόν συζητήσεων, συγκρού-

σεων, διαφωνιών και συμφωνιών σε διαδικασίες που συμμετείχαν πολλοί άνθρω-

ποι, προϊόν εμπειριών των δρόμων, όταν ήταν γεμάτοι από κοινωνικά υποκείμενα 

που διεκδικούσαν συλλογικά. Ποιος μπορεί στο φως αυτής της συνείδησης να μι-

λάει για ατομικά έργα, για πνευματικά δικαιώματα και για άλλες παρόμοιου ε-

πιπέδου βλακείες; 

 

Ωστόσο, θα παραδεχθούμε κάτι: η ευθύνη γι’ αυτό το βιβλιαράκι βαραίνει απο-

κλειστικά αυτόν που το υπογράφει, όσο κι αν η συγγραφή του είναι προϊόν χιλί-

ων (και μίας…) συλλογικών διαδικασιών. Αφού υπάρχει μια ατομική υπογραφή 

κάτω από τον τίτλο του, τα “λάθη” που βαραίνουν τις απόψεις που εκφράζονται 

εδώ μέσα, οι παραλείψεις, η κριτική που του αναλογεί, όλα αυτά μαζί, πρέπει να 

απευθυνθούν σ’ αυτόν που το υπογράφει. 

 

Αυτό το βιβλιαράκι χρωστάει πολλά -ανάμεσα στα άλλα- στις συλλογικές και 

προσωπικές συζητήσεις τα τελευταία τρία χρόνια, με συντρόφους της συλλογικό-

τητας Νομάδες Αντιρροής, στην οποία συμμετέχουμε. Αν και η ευθύνη για τις α-

πόψεις του, όπως (ξανά) ειπώθηκε, βαραίνει αποκλειστικά αυτόν που υπογράφει, 

η όποια ποιότητα του σε όλα τα επίπεδα, αντανακλά την ποιότητα αυτής της 

συλλογικότητας. 

 

Αυτό το βιβλιαράκι θέλει να είναι κινηματικό, θέλει δηλαδή να διαβαστεί και να 

κριθεί από το κίνημα. 

 

Hobo,  

Αθήνα Οκτώβριος 2008 

 

 

 

  



ΥΓ1. Έχοντας κατά νου ένα ευρύ φάσμα ανάγνωσης (από το νεαρό σύντροφο ή 

συντρόφισσα που μπορεί να αποτελέσει αυτό το βιβλίο το πρώτο πολιτικό του 

διάβασμα, μέχρι τον “παλιό”, που διαβάζει για λόγους ρουτίνας, ότι κυκλοφορεί 

εκδοτικά στον επαναστατικό χώρο), υποχρεώσαμε την γραφή να ξεδιπλωθεί εκτε-

λώντας εξαναγκασμένη ταλάντωση μέσω νοηματικών αραιωμάτων και πυκνωμά-

των. Αν αυτή η διατύπωση σας θυμίζει κύμα, η αίσθηση σας μπορεί να μην πέ-

φτει και πολύ έξω: μανιασμένο κάποιες φορές απαιτεί αρκετά νεύρα για να μην 

παρασύρει, πιο ήρεμο κάποιες άλλες, επιτρέπει την εμβάθυνση σε γνωστά πράγ-

ματα. Με την ελπίδα να μην φέρει ναυτία σε πολλούς η “δυσκολία” κάποιων 

κομματιών του βιβλίου και να μην πλήξει περισσότερους η “ευκολία” κάποιων 

άλλων, ελπίζουμε να έχει μια αξία χρήσης αυτός ο κολυμβητικός τρόπος γραφής. 

 


