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Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ… 

 

Δημήτρης Μαγριπλῆς, Τα καναπεδάκια τῆς ἀνεργίας, Κριτικὴ 2016 

Ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ ’90 ἡ ἑλληνικὴ πεζογραφία ἔρχεται ἀντιμέτωπη μὲ τὸ 

ἐρώτημα «γιατί δὲν ὑπάρχει ἑλληνικὸ μυθιστόρημα», καὶ γιατί ὅ,τι καλύτερο ἔχει 

νὰ παρουσιάσει ἡ ἑλληνικὴ πεζογραφία ἔγκειται στὴν διηγηματογραφία. Στὴ 

συζήτηση αὐτὴ δὲν λαμβάνονται ὑπ’ὄψη τὰ ὀγκώδη ἐμπορικὰ μυθιστορήματα 

γυναικῶν –κυρίως- συγγραφέων μὲ «ἐξωτικὰ» ὀνόματα καὶ πίσω ἀπ’αὐτὴ τὴ 

συζήτηση ὑπολανθάνει ἡ συνήθης μειονεξία τῆς ἑλληνικῆς πνευματικῆς ζωῆς ποὺ 

δὲν χάνει εὐκαιρία νὰ μεμψιμοιρεῖ ποὺ ἀκόμα δὲν καταφέραμε νὰ «γίνουμε 

Εὐρώπη». Θὰ μποροῦσε νὰ ἐκλάβει κανεὶς σὰν ἀντίδραση στὴν ἐπαρχιώτικη αὐτὴ 

μεμψιμοιρία τὴν ἄνθηση τῆς μικρῆς φόρμας τοῦ «μπονζάι» -μὲ τὴν σχετικὴ 

ἱστοσελίδα καὶ πρωτεργάτες τοὺς Ἡρὼ Νικοπούλου καὶ Βασίλη Μανουσάκη καὶ μὲ 

τὴν τυπογραφικὴ αἰσθητικὴ τοῦ Γιάννη Πατίλη- ποὺ προβάλλει τὸ μικρὸ κείμενο -

οὔτε κἄν διήγημα- τὸ ὁποῖο ἐπιδιώκει νὰ ὁλοκληρώσει τὸ αἰσθητικὸ ἀποτέλεσμα 

μέσα σὲ λίγες γραμμὲς. 

Μέσα σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο θὰ μποροῦσε νὰ ἐνταχθεῖ καὶ τὸ πρόσφατο βιβλίο τοῦ 

Δημήτρη Μαγριπλῆ, Τὰ καναπεδάκια τῆς ἀνεργίας, κριτική, 2016. Ὁ Μαγριπλῆς 

προτιμᾶ νὰ χαρακτηρίζει τὰ κείμενα τῆς τελευταίας του ἐργασίας 

«μικροδιηγήματα», χαρακτηρισμὸς ποὺ ἀποδίδει μὲ  ἀκρίβεια τὴν ἰδιαιτερότητα 

τῆς μορφῆς τους. Μορφὴ ἡ ὁποία ἔχει ἄμεση σχέση μὲ τὸ περιεχόμενο καὶ τὴν 

συγκυρία μέσα στὴν  ὁποία ἔρχεται νὰ συναντήσει τὸν ἀναγνώστη. 

Σὲ μιὰ περίοδο κρίσης, τόσο ἐθνικῆς ὅσο καὶ διεθνοῦς, ὅπου ἡ μεσαία τάξη τῶν 

δυτικῶν κοινωνιῶν χάνει ἕνα-ἕνα τὰ προνόμια τῶν δεκαετιῶν τῆς εὐμάρειας καὶ 

ἕνα μεγάλο μέρος τοῦ πληθυσμοῦ ἔρχεται ἀντιμέτωπο μὲ τὸ φάσμα τῆς ἀνεργίας 

καὶ τῆς φτώχιας, ὁ Μαγριπλῆς μᾶς ἀφηγεῖται ἁπλὲς, ρεαλιστικὲς καὶ δυνατὲς 

εἰκόνες ποὺ σκιαγραφοῦν τὴν ἀπόγνωση τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου. Ἐπιλέγοντας 

συχνὰ τὴν πρωτοπρόσωπη ἀφήγηση μᾶς μεταφέρει σπαρταριστὲς εἰκόνες τῆς 

«μνημονιακῆς» Ἑλλάδας ποὺ μεταφέρουν συχνὰ τὸ αἴσθημα αὐτοβιογραφικῶν 

κειμένων. Φυσικὰ δὲν πρόκειται γιὰ αὐτοβιογραφικὰ κείμενα, ἀλλὰ τὸ προσωπικὸ 

βίωμα δὲν λείπει. Κι ἐδῶ βρίσκεται ἕνα κύριο χαρακτηριστικὸ τοῦ συγγραφέα: ἡ 

λιτὴ καὶ ἀπέριττη παρουσίαση τῶν ἱστοριῶν του, χωρὶς «φτιασίδια καὶ μαλάματα», 

χωρὶς καμιὰ συγγραφικὴ ἐκζήτηση ἤ ἐπιτήδευση. Ὁ Μαγριπλῆς προτιμᾶ νὰ 

παρουσιάσει τὰ πράγματα γυμνά, ὠμὰ καὶ ἀληθινά. Ἐπιτρέπει ὅμως στὴ 

λογοτεχνικὴ φαντασία νὰ δώσει τὴ δικιά της πινελιὰ στὴ δημιουργία τῶν ἱστοριῶν 

ἡ ὁποία προσδίδει μιὰ κωμικοτραγικὴ διάσταση στὶς καταστάσεις ποὺ 

παρουσιάζονται. Δὲν ἐπιδιώκει νὰ δημιουργήσει «πιασάρικες» ἱστορίες 

ἀναζητώντας ἐκκεντρικότητες καὶ παραξενιὲς χωρὶς νόημα, προκειμένου νὰ 
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ἀναδείξει τάχα τὸ «ἀδιέξοδο τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου». Ἀπεναντίας, ἀναδεικνύει 

τὴν καθημερινότητα, τὸν ἄνθρωπο τῆς «διπλανῆς πόρτας», χωρὶς ὅμως τὰ 

χαράκτηριστικὰ τῆς ἠθογραφίας. Δὲν ἐπιδιώκει νὰ ἀναδείξει ἀντιπροσωπευτικοὺς 

ἀνθρώπινους τύπους, ἀλλὰ ἀντιπροσωπευτικὲς ἱστορίες ποὺ ἀνατέμνουν τὰ 

προβλήματα τῆς σύγχρονης ἑλληνικῆς πραγματικότητας. Πολλὲς φορὲς μὲ 

χιοῦμορ, συχνὰ μὲ τὸν τρόπο τῆς καρικατούρας ἀναδεικνύει τὴν ἀδράνεια τῆς 

κρατικῆς γραφειοκρατίας, τὴν δημοσιοϋπαλληλικὴ νοοτροπία τοῦ ἱερατείου, τὴν 

ἀπουσία τῶν κοινωνικῶν φορέων, τὴν κατάρρευση τῆς πολιτικῆς καὶ τῶν 

ὁραμάτων. Σ’αὐτὸ τὸ πλαίσιο κινεῖται ὁ ἐπιχειρηματίας, ὁ ὑπάλληλος, ὁ ἀγρότης,ὁ 

συμβασιοῦχος καὶ ὁ ἄνεργος, ἄλλοτε σὲ περιβάλλον ἀστικὸ κι ἄλλοτε σὲ ἀγροτικό. 

Κάτι ἀκούστηκε γιὰ τὴ διεθνὴ κρίση καὶ τὸ ὅτι ὁ πολιτικὸς κόσμος το 

ἀντιμετωπίζει μὲ τὴν ὑπευθυνότητα ποὺ τὸν διακρίνει. Ἕνα κεσεδάκι 

γιαούρτι ἔφυγε ἀπὸ τὶς θέσεις τῆς ἀντιπολίτευσης και, ἐνῶ στόχευε τὸν 

ὑπουργό, προσγειώθηκε στὸν δήμαρχο. Αὐτὸς ἀνταπέδωσε στὸν ὑπουργό, 

ὄχι ἀπὸ ἰδεοληψία, ἀλλὰ ἀπὸ ἀγανάκτηση ποὺ τὸν εἶδε νὰ σπαρταράει ἀπὸ 

τὸ γέλιο. Ἄσπρος, μὲ τὰ μέλια νὰ τρέχουν στὸ μάγουλο, ὁ ἐκπρόσωπος τῆς 

κυβερνήσεως ἐπέταξε τὸν προσωπικό του κεσὲ στὰ δεξιὰ καὶ βρῆκε τὸν 

ἐκπρόσωπο τῆς Μητροπόλεως. Χέρι μὲ χέρι ὅλα τὰ κεσεδάκια βρέθηκαν νὰ 

πετᾶνε ψηλά. Ὁ οὐρανὸς ἔβρεχε μέλι καὶ γιαούρτι. Πανδαισία. 

Ὁ Μαγριπλῆς θέλει νὰ πεῖ μὲ λίγα λόγια τὶς ἱστορίες του. Ἀποφεύγει τὶς ποιητικὲς 

ἐξάρσεις, τὶς περιττὲς περιγραφές, τὶς ψυχολογικὲς καταβυθίσεις. Μέριμνά του εἶναι 

νὰ φέρει στὸ προσκήνιο τὸν ἄνθρωπο ποὺ πάσχει καὶ τὴ χώρα ποὺ πάσχει, ἀπὸ 

προβλήματα πραγματικὰ ποὺ ἀποδίδονται στὶς διαστάσεις τους. Ὁ ρεαλισμός του 

τὸν συνδέει μὲ τὶς πιὸ λαμπρὲς στιγμὲς τῆς ἑλληνικῆς διηγηματογραφίας 

(Παπαδιαμάντης, Χατζῆς, Ἰωάννου) κρατώντας ὅμως τὶς ἀποστάσεις ποὺ εἶναι 

ἀπαραίτητες ὥστε νὰ ἀκούγεται ἀκέραιη ἡ προσωπική του φωνή.. 

Ἀπὸ τὸ πρῶτο του βιβλίο (Μαθήματα κηπουρικῆς καὶ ἄλλα διηγήματα,εκδ. Σοκόλη, 

2007) –ποὺ τὸ ὑπογράφει ὡς Φώτης Ἀδάμης- ἀλλὰ καὶ στὰ ἑπόμενα (Κρυφές 

ενοχές, εκδ. Αν. Σταμούλη, 2011,Δέκα μικρές εικονογραφημένες ιστορίες, εκδ. 

Ευθύνη, 2012) ὁ Μαγριπλῆς ἔχει κάνει διακριτὴ τὴν παρουσία του καὶ ὡς πρὸς τὸ 

προσωπικό του ὕφος καὶ ὡς πρὸς τὴν θεματογραφία του. Καθημερινότητα, ἡ πόλη 

καὶ ἡ ὕπαιθρος, οἱ ἀπηχήσεις τοῦ ἄμεσου  ἱστορικοῦ παρελθόντος, τὸ νεοελληνικὸ 

παράλογο συνθέτουν μέχρι τώρα τὸν κόσμο του. Ἀλλὰ μέσα σὲ ἕνα κόσμο ποὺ 

ἀλλοτριώνεται ὑπάρχει πάντα τὸ ἀπήχημα μιᾶς παλιᾶς πίστης στὴν ἐλευθερία τοῦ 

ἀνθρώπου.  Ὅση μπογιὰ καὶ νὰ πέσει γιὰ νὰ ἐξωραῒσει τὸν πουλημένο τόπο, ἐκεῖνο 

τὸ παλιὸ σύνθημα στὸν τοῖχο, τὸ «Ἀντισταθεῖτε», δεν θα σβήνει ποτέ. (ὅπως 

φαίνεται στὸ τελευταῖο διήγημα τῆς συλλογῆς, «Antistathite», ποὺ παραπέμπει 

στὸν ἐπίσης κυπαρίσσιο ποιητὴ Μιχάλη Κατσαρὸ). Χωρὶς νὰ εἶναι ποτὲ βέβαιο ἄν ἡ 

ἐλπίδα μιᾶς ἀντίστασης θὰ ὁδηγήσει καὶ σὲ μιὰ εὐτυχὴ κοινωνία, γράφει: 
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…περιφέρομαι σὲ μιὰ ξεχασμένη πολιτεία ποὺ οὔτε χρωστᾶς οὔτε σοῦ 

χρωστᾶνε καὶ κάθε ἕνας ἔχει τὰ ἀπαραίτητα γιὰ τὴν ὑλοποίηση τῶν 

ὀνείρων του. Εἶναι ἡ Ἀριστερὰ μετὰ θάνατον […] 

Ἀλλὰ μέσα ἀπὸ τὶς γραμμὲς τῶν ἀφηγήσεών του ὑποφώσκει πάντα ἡ ἀγάπη γιὰ 

τὸν ἄνθρωπο, ἡ ἀγάπη γιὰ τὸν τόπο, ἡ χαραμάδα μιᾶς ρεαλιστικῆς αἰσιοδοξίας 

ποὺ μᾶς καλεῖ νὰ ἐλπίζουμε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν θὰ παραδοθεῖ ἀμαχητὶ στὸ  

ζοφερὸ μέλλον ποὺ προδιαγράφεται, ἀλλὰ ἔχοντας παράλληλα ἐπίγνωση τῆς 

κόλασης ποὺ μᾶς ἐπιφυλάσσουν οἱ κάθε λογῆς οὐτοπίες. 

Ἄγγελος Καλογερόπουλος  


