
Έχει για μας μια ιδιαίτερη φόρτιση η σημερινή εκδήλωση, αφού σηματοδοτεί δημόσια το
πέρασμα από το «ξενοδοχείο των ξένων» στις «εκδόσεις των ξένων», το πέρασμα από
μια πολιτική συλλογικότητα φίλων σε μια εκδοτική κολλεκτίβα. Είναι, κατά κάποιον
τρόπο, το κλείσιμο ενός επταετούς κύκλου και η αρχή ενός νέου.

Το «ξενοδοχείο» αναζήτησε την πολιτική σκέψη και δράση, έχοντας ως βάση και
προϋπόθεση τις προσωπικές σχέσεις. Ξεκινήσαμε προσπαθώντας να αναγνωρίσουμε την
αλλοτρίωση στα πρόσωπα και τους δρόμους της πόλης, σε μας τους ίδιους, στην
καθημερινότητά μας. Ήταν, πρώτα απ’ όλα, η καθημερινότητά μας που θέλαμε να
αλλάξουμε. Φτάσαμε μέχρι την αναγνώριση της επιστημονικής κατασκευής της
αλλοτρίωσης, σε μοριακό πλέον επίπεδο, και μέσα σε μια εποχή γενικευμένου φόβου και
τρομακτικής – τρομοκρατικής διαχείρισής του: μέχρι τη βιοτεχνολογία.

Σ’ αυτή τη διαδρομή είχαμε τα εφόδιά μας και είχαμε τους προγόνους μας.
(Φροντίσαμε, άλλωστε, να τους υπαινιχθούμε και στο όνομά μας, το «ξενοδοχείο των
ξένων», που πήραμε από ένα προδρομικό καταστασιακό κείμενο του Ιβάν Στσεγκλώφ.)
Και δεν μας πείραζε ότι αυτοί οι πρόγονοι προέρχονταν από διαφορετικές παραδόσεις ή
ακόμα και από διαφορετικά πεδία αντίστασης, όπως η ποίηση και η πολιτική δράση για
παράδειγμα. Δεν μας πείραζε, αφού δεν ήταν η ορθοδοξία αυτό που αναζητούσαμε, αλλά
μια σύνθεση, καίρια και νέα. Και σ’ αυτόν τον ανορθόδοξο σεβασμό στους προγόνους
μας θα μπορούσε κανείς να διακρίνει τη συνείδηση της ανάγκης για τον ιστορικά
βιωμένο χρόνο.

Δεν είναι εδώ η στιγμή για να γίνει ένας απολογισμός του «ξενοδοχείου των
ξένων». Άλλωστε, προσωπικά από μικρός φοβόμουνα το φθινόπωρο των απολογισμών.
Ας πούμε μόνο επιγραμματικά: Όσα δεν καταφέραμε λάμπουν πληγές· όσα μπορέσαμε
δεν σκιάζονται τον χρόνο.

Αυτά τα εφόδια, αλλά και το βάρος, κουβαλάμε αναγκαστικά στο νέο αυτό
εγχείρημα, τις «εκδόσεις των ξένων».

Μία επισήμανση για τα βιβλία που παρουσιάζουμε σήμερα:
Πρόκειται για δύο διαφορετικά βιβλία, διαφορετικά στο ύφος τους, στο πώς είναι

γραμμένα. Το ένα έρχεται από μια γυναίκα που βρίσκεται μπροστά στο θάνατο, είναι
προσωπικό, υποκειμενικό, αναμετριέται με τα ουσιαστικά ερωτήματα της ύπαρξης, με το
τι δίνει νόημα στη ζωή και στο θάνατο. Η γλώσσα του είναι οργισμένη και λυρική,
οργισμένη απέναντι στον κόσμο του εμπορεύματος, λυρική σε ό,τι τον αντιμάχεται. Το
άλλο βιβλίο, η Μηχανή της σάρκας, έρχεται από μια συλλογικότητα που στέκεται ενάντια
στην προσπάθεια του καπιταλισμού να σχεδιάσει και να ελέγξει ολοκληρωτικά τη ζωή.
Εδώ, η γλώσσα είναι ψυχρή, ορθολογική, προσπαθεί να αναλύσει διεξοδικά τα σύγχρονα
φαινόμενα και τις τάσεις, να διακρίνει τις δυνατότητες αντίστασης. Οποιοσδήποτε
λυρισμός απουσιάζει, μοιάζει εξορισμένος.

Είναι νομίζω ενδιαφέρον ότι, χωρίς να αποτελεί συνειδητή επιλογή (αλλά θα
μπορούσε πιθανόν να πει κανείς υποσυνείδητη), τα δύο βιβλία αντικατοπτρίζουν τη δική
μας αναζήτηση: την αναζήτηση της σύνθεσης, μιας γλώσσας συγχρόνως προσωπικής και
υπαρξιακής, που μιλάει σε πρώτο πρόσωπο, οπλισμένης με ποίηση, και την ίδια στιγμή
μιας γλώσσας αναλυτικής, που ανατέμνει ψυχρά την παγωμένη καρδιά της κυριαρχίας.

Μ’ αρέσει πώς τελειώνει το βιβλίο της n’Dréa: Είμαι σίγουρη για τους φίλους μου.


