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Ἀγαπητέ  κύριε ,   

Σήμερα  ἔγινε  κάτι  ὁλωσδιόλου  πρωτάκουστο  καί  πιάνω  ἀμέσως  τήν  

πένα  νά  σᾶς  γράψω .  Κλείστηκα  στό  δωμάτιο  καί  σᾶς  πληροφορῶ  ὅτι  

μόλις  τώρα  συνέρχομαι  ἀπό  τό  κλάμα  καί  τά  ἀναφιλητά .  Εἶμαι  στό  

σκοτάδι ,  ἔκλεισα ,  ἐπιστρέφοντας  στό  σπίτ ι ,  ὅλα  τά  παντζούρια  -ἄς  

εἶναι  ἔξω  χαρά  Θεοῦ-  καί  σᾶς  γράφω  -φαντασθεῖτε !-  στά  τυφλά ,  

κοιτάζοντας  ὄχι  τό  χαρτί ,  ἀλλά  τίς  γρύλιες  τοῦ  παραθύρου .  Τά  

γεγονότα  εἶναι  μικρῆς  σημασίας  (ὅπως  συμβαίνει  συνήθως  στά  

γεγονότα) ἐνῶ  τά  συναισθήματα  ἔχουν  ἔνταση  καταστροφική ,  τά  

συναισθήματα  ἔχουν  τό  βάθος  τῆς  ἀνεστιότητας  καί  ἀναζητοῦν  -

μάταια-  ἀγκύρωση  στόν  κόσμο  τῶν  πραγμάτων .   

Τό  σημείωμα ,  πού  σᾶς  εἶχα  ὑποσχεθεῖ  στήν  τελευταία  ἐπιστολή ,  τό  

χρωστάω  ἀκόμα .  Πέρασαν  χρόνια·  εἶχα  ἀναφερθεῖ  -ἀορίστως-  σέ  

κάποιο  σχέδιο  πού  σᾶς  ἀφοροῦσε .  Παρά  τίς  ἀντιξοότητες  καί  τά  μπρός  

πίσω ,  παρά  τίς  κακοτοπιές  καί  τίς  παγίδες ,  τό  σχέδιο  συνεχίζε ι  νά  μέ  

παιδεύει .  Καί  μάλιστα  σᾶς  βεβαιώνω  ὅτι  θά  πραγματοποιηθεῖ ,  παρότι  

καθημερινά  τά  νεῦρα  μου  δοκιμάζονται .  Ἀποτέλειωσα  τίς  μετρήσεις  

καί  τούς  ὑπολογισμούς ,  ὁλοκλήρωσα  τή  γραμμική  σχεδίαση .  Ἀπομένει  

ἡ  κατασκευή  μέ  τίς  δυσκολίες  της .  Ἀπομένει  ἡ  ἐκτέλεση  τοῦ  ἔργου  

ἀπό  τόν  ἀνόητο  ξυλουργό ,  πού  δέν  καταλαβαίνε ι  καθόλου  τήν  ἀγωνία  

μου  γιά  τό  διακύβευμα .  Ἀνέλαβε  ὅμως  τήν  πρωτοβουλία·  θά  τήν  φέρει  

είς  πέρας .  Οἱ  ἐπισκέψεις  στό  ἐργαστήριο  πυκνώνουν·  οἱ  συνεργασίες  

γίνονται  ὁλοένα  περισσότερο  ταραχώδεις .  Δέν  παραιτοῦμαι:  θά  

"ὁλοκληρώσω" ὅ ,τι  ξεκίνησα .  Μετά  ἀπό  τόν  καταρράκτη  τῶν  δακρύων  

ξεναστέκομαι  ὄρθιος  μπροστά  στό  σχέδιο .  Δέν  ὑπολόγιζα  τέτοια  



γιγάντωση  τῶν  προβλημάτων ,  δέν  διανοούμην  πόσο  ἀδύναμος  θά  

ἤμουν  κι  ἐγώ  -ἐντέλει- νά  διαχειριστῶ  τό  σχέδιο .   

Ξεκίνησα  τήν  δουλειά  γιά  νά  ἐξοικονομήσω  χῶρο .  Στήν  ὁμαλή  ροή  τῶν  

τίτλων  τῆς  παλιᾶς  βιβλιοθήκης  (ἕνα ,  δύο  ἤ  τρία  βιβλία  γιά  κάθε  

συγγραφέα),  τά  δικά  σας  πραγματοποιοῦσαν  ἐνοχλητική  διαταραχή .  

Ἀποφάσισα  νά  τά  

 ἀφαιρέσω .  Ὡστόσο  ποῦ  νά  τό  ἔβαζα;  Ἔμειναν  ἐπί  καιρό ,  στό  πάτωμα  

τοῦ  γραφείου ,  σκορπισμένα  σέ  στοῖβες:  ἕνα  πεθαμένο  σῶμα  πού  

ζητοῦσε  νά  ταφεῖ  σέ  μνῆμα .  Τό  ἔπιπλο  εἶναι  μηχανισμός  ἐνταφιασμοῦ ,  

θά  σχεδίαζα  λοιπόν  ἕνα  ἔπιπλο .   

Τό  εἶδα  ξάνά  καί  ξανά  στόν  ὕπνο  μου !  Τό  ἔπιπλο ,  τό  ἔπιπλο ,  τό  

ἔπιπλο !  Ἡ  εἰδ ική  κατασκευή ,  ἡ  μικρή  "βιβλιοθήκη" πού  περιέχει  μόνον  

τά  κείμενα  πού  γράψατε .  Πρόθεσή  μου  ἦταν  νά  δώσω  χῶρο  σ '  αὐτά ,  

νά  κατανοήσω  τίς  σελίδες  σας ,  ἀλλά  καί  νά  τίς  παρατήσω ,  ἀφοῦ  

τακτοποιηθοῦν .  Ἡ  τάξη  εἶναι  ὁ  καλύτερος  τρόπος ,  πού  ξέρω ,  γιά  νά  

ξεμπλέκω  ἀπό  ἐκεῖνα  πού  τακτοποιῶ .  "Βάζω  τάξη" σημαίνει: 

ἀπομακρύνω  τά  πράγματα ,  τά  ἀποσύρω  ἀπό  τό  πεδίο  μου .  Ὡστόσο  δέν  

εἶμαι  καλός  στήν  τακτοποίηση .    

Ἡ  βιβλιοθήκη  -ὅπως  τό  μνῆμα  τοῦ  πεθαμένου- θά  εἶναι  ἕνας  τόπος  

ἐπίσκεψης·  ἀπό  ἐκεῖ  θά  προσφέρεται  θέα  πρός  τό  ἔργο .  Θά  

περιληφθοῦν  ὅσα  βιβλία ,  δικά  σας ,  ἔχω  στην  κατοχή  μου ,  

προβλέπονται  ὄμως  καί  ἐπεκτάσεις  γιά  τά  βιβλία  σας  πού  θά  ἀποκτήσω  

ἀργότερα  (μαθαίνω  πώς  πολλά  δέν  ἔχουν  ἀκόμη  ἐκδοθεῖ ,  πώς  τά  

ντουλάπια  σας  εἶναι  ἀκόμη  γεμάτα). Ἀλλά  καί  στήν  συνέχεια  δέν  θά  

περιφρονήσω  τά  κείμενα  πού  γράφτηκαν  "πάνω" στά  δικά  σας  κείμενα .   

Ἄρχισα  μετρώντας  διαστάσεις  τῶν  βιβλίων .  Σύντομα  κατάλαβα  ὅτι  οἱ  

παράγοντες  ἀπροσδιοριστίας  ἦσαν  τόσο  καθοριστικοί ,  ὥστε  νά  ἔχει  

μεγαλύτερη  σημασία  ἡ  δυνατότητα  μεταβολῆς  τῶν  διαστάσεων  παρά  

οἱ  διαστάσεις  οἱ  ἴδ ιες .  Μέ  ἀκρίβεια  ἔπρεπε  νά  προϋπολογίσω  τίς  



μελλοντικές  ἀνακατατάξεις  καί  τίς  ἐπεκτάσεις .  Ὁ  τρόπος  πού  τό  ἔπιπλο  

περιμένει  τίς  μεταβολές  ἀποτέλεσε  τό  κύριο  πρόβλημα  τοῦ  

σχεδιασμοῦ .   

Μόνη  σταθερά  τοῦ  σχεδιασμοῦ  λοιπόν:  ἐγώ  πού  σχεδιάζω .  Τό  ἔπιπλο  

παρουσιάζει  βεβαίως  ἐσᾶς ,  ἀλλά  παρουσιάζει  κι  ἐμένα .  Προσπαθοῦσα  

νά  δώσω  μορφή  στόν  τρόπο  πού  ἐγώ  κατασπάραξα  τό  ἔργο  σας ,  πού  

τό  ἀφομοίωσα  καί  τό  χώνεψα .  Ἡ  βιβλιοθήκη  εἶναι  ἡ  περιγραφή  ἑνός  

γεύματος  ἀλλά  ἐπίσης  ἕνα  πιάτο  πού  προσφέρω  ἐγώ  γιά  νά  τρώγονται  

τά  δικά  σας  βιβλία .   

Μέ  τά  κριτ ικά  σχόλια  (κομμένα  ἀπό  ἐφημερίδες),  καί  μέ  μερικές  

ζωγραφιές  ἐτέθη  τό  πρόβλημα  τῶν  ξεχωριστῶν ,  σκόρπιων  φύλλων  πού  

δημιουργοῦσαν  νέα  ἀμηχανία .  Ἀπέσπασα  ἀπό  συλλογές  δοκιμίων  

ἀποσπάσματα  πού  ἐπίσης  σᾶς  ἀφοροῦσαν .  Τί  νά  ἔκανα  μέ  ὅλα  αὐτά ; 

Σκέφτηκα  νά  ὀργανώσω  μιά  κλειστή  θήκη  καί  νά  τά  σωρεύσω .  Ἀλλά  

θεματικά  ἀνῆκαν  σέ  διαφορετικές  ἑνότητες .  Δέν  ἔπρεπε  νά  

τοποθετηθοῦν  μαζί .  Ἄλλα  εἶχαν  σημασία  γιά  μένα ,  ἄλλα  ὄχι .  Τά  

ὀργάνωσα  σέ  ἑνότητες  καί  τά  ἔδεσα  μέ  χαρτόνια  καί  σκληρά  

ἐξώφυλλα .  Ἀνάμεσα  στούς  τόμους  ἐμφανίστηκαν  λοιπόν  διακοπές  ἀπό  

λεπτά  ἐνθέματα ,  πρόχειρα  δεμένα .  Στή  συνέχεια  ἔκανα  ἕνα  ὀλίσθημα .  

Σκεπτόμενος  ὅτι  ἔπρεπε  νά  ὑπηρετήσω  τήν  δική  μου  ματιά  πρός  τό  

ἔργο  ἀποφάσισα  ἐχθές  νά  ἐντοπίσω ,  μέσα  στά  δικά  σας  βιβλία ,  τά  

ἀποσπάσματα  πού  παρουσιάζουν  αὐτονομία·  τίς  ἑνότητες  πού  

συγκροτοῦνται  γύρω  ἀπό  δικές  μου  ἀναμνήσεις .   

Γιά  νά  ὀργανώσω  σωστά  καί  νά  ἱεραρχήσω  τό  ἔργο  σας  μέ  τόν  δικό  

μου  τρόπο  ἦταν  ἀπαραίτητη  ἡ  διακριτή  παρουσία  τῶν  ἀποσπασμάτων·  

ὁ  κατατεμαχισμός  τῶν  βιβλίων  δέν  μποροῦσε  νά  ἀποφυχθεῖ .  

Ἀποφάσισα  στό  πάνω  ράφι  νά  διατάξω  τά  ἀποσπάσματα  πού  θυμόμουν  

πιό  καλά .  Πῆρα  τό  κοπίδι  κι  ἔκοψα ,  ἀπό  τά  βιβλία ,  τά  ἀποσπάσματα  

αὐτά .  Τό  ἕνα  δίπλα  στό  ἄλλο  ἔφτιαχναν  μιά  καινούργια  σειρά ,  νέα  



ἀναγνώσματα .  Συνέχισα  ἔτσι  καί  κατέκοψα  ὅλα  τά  βιβλία  σας .  Ἡ  

βιβλιοθήκη  δέν  ἔχει  πιά  κανένα  ὁλόκληρο .  Εἶναι  μιά  κουρελοῦ  ἀτελής  

καί  νομίζω  πώς  δέν  πρέπει  νά  κλείνει .  Τά  ράφια  περιορίζονται  καί  

διευρύνονται  μέ  ἐλικοειδεῖς  σφικτῆρες .  Ἀναμονές  ἐπιτρέπουν  τήν  

προσθήκη  νέων  θηκῶν .  

 

Ἤθελα  νά  τακτοποιήσω  τό  ἔργο  καί  νά  ἡσυχάσω  ἀπ ’  αὐτό  ἀλλά  τό  

ἔπιπλο  πού  ἔφτιαξα  χωράει ,  σέ  ἕνα  συρτάρι ,  τό  ψαλίδι  καί  τήν  κόλλα :  

διαβάζω  τά  κείμενά  σας  ὅσο  ἀποκόπτω  καί  ἐπισυνάπτω .  Δέν  θά  

ἡσυχάσω ,  φοβοῦμαι ,  ποτέ .  Κι  ὡστόσο  πόσο  πιό  ἄξιος  ἀναγνώστης  

μποροῦσα  νά  εἶμαι;  

Μέ  αὐτή  την  ἀπορία ,  

παραμένω  δικός  σας  

Ἀριστείδης  Ἀντονάς  

 


