
 
Ανδρική Ματιά 

 
Μοιράζει τον εργασιακό χρόνο του ανάµεσα στη µετάφραση, το δοκίµιο και 
τη λογοτεχνία. Αν κάτι τον χαρακτηρίζει είναι η εµµονή του στον Τζαίηµς 
Τζόυς. Θεωρείται άλλωστε από τους πιο αξιόλογους µελετητές του. Το άλλο 
µεράκι του Άρη Μαραγκόπουλου είναι η λογοτεχνική συγγραφή. Πριν από 
λίγους µήνες κυκλοφόρησε το µυθιστόρηµά του Οι ωραίες ηµέρες του 
Βενιαµίν Σανιδόπουλου (Κέδρος). Ένα µυθιστόρηµα που η κριτική 
χαρακτήρισε µεταµοντέρνο και στο οποίο συνδυάζει τρία τουλάχιστον είδη 
του λόγου: το ηµερολογιακό µυθιστόρηµα, την ποίηση, την  επιστηµονική  
φαντασία. 
Αναφέρεται σε µια περιπετειώδη και έως ένα βαθµό µυθική προσωπικότητα, 
αυτή του Βενιαµίν Σανιδόπουλου, που ο συγγραφέας καλείται να 
αποκρυπτογραφήσει µέσα από ηµερολόγια, πολιτικά άρθρα, ερωτικές 
επιστολές, ακόµη και διάσπαρτα ποιήµατα.  
Ο Βενιαµίν Σανιδόπουλος ήταν ο ήρωας του προηγούµενου µυθιστορήµατος 
του Μαραγκόπουλου µε τίτλο Πορτραίτο Θλιµµένου Άνδρα σε Τραίνο. 
Επανέρχεται στο προσκήνιο για να καταγράψει κριτικά έως και επιθετικά την 
εποχή του. Όµως, αυτό που διαπιστώνει ο αναγνώστης είναι η έµµεση 
βιογραφική αναφορά στον ίδιο τον συγγραφέα του µυθιστορήµατος. Μια 
αναφορά στο άλλο εγώ του. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι  ο Μαραγκόπουλος 
αποκαλεί το έργο του  «ανδρική» µυθιστορία. Τι υπονοεί; «Τα πράγµατα στο 
συγκεκριµένο µυθιστόρηµα αντιµετωπίζονται από την πλευρά των ανδρών 
που έχουν επίγνωση του ρόλου τους στην Ιστορία». Και όλοι γνωρίζουµε ότι 
η οπτική των ανδρών ιστορικά είναι εντελώς διαφορετική από αυτή των 
γυναικών. 
Ο αναγνώστης θα συναντήσει συχνές αναφορές στον Τζαίηµς Τζόυς. Δεν 
είναι τυχαίο. Ο Μαραγκόπουλος έχει ασχοληθεί κατά κόρον µαζί του. Έχει 
ήδη δηµοσιεύσει τέσσερις σχετικές µελέτες: «Τζάκοµο Τζόυς» (Σµίλη), 
Ulysses, Oδηγίες προς τους Ναυτιλλοµένους (Δελφίνι), Βιβλιογραφία Τζόυς 
(Ε.ΚΕ.ΒΙ.) και το Αγαπηµένο Βρωµοδουβλίνο (Κέδρος). Προς τι αυτή η 
εµµονή; «Ο Τζόυς είναι ο 20ος αιώνας, µια ήπειρος νοήµατος, όπως έλεγε και 
ο Μπόρχες. Αν δεν εντρυφήσεις στο έργο του οπωσδήποτε χάνεις κάτι 
σηµαντικό από τη λογοτεχνική διαθήκη της εποχής µας. Τον διαβάζω µε 
αµείωτο ενδιαφέρον πάνω από τριάντα χρόνια και εποµένως µέσα από εκείνον 
έµαθα να διαβάζω και να γράφω λογοτεχνία». 
Συχνά πυκνά αισθάνεσαι πίσω από τη σκέψη του συγγραφέα να υπάρχει 
ολοζώντανος ο Τζόυς, τόσο που διακινδυνεύεις την ερώτηση: Πόσο σας έχει 
επηρεάσει; «Διόλου δεν αισθάνοµαι την ανάγκη να τον µιµηθώ. Και είµαι 
απολύτως σίγουρος ότι σε τίποτα δεν τον έχω µιµηθεί. Κανείς κριτικός, 
άλλωστε, δεν έχει να πει κάτι παρόµοιο. Μόνο στην ανατρεπτική φιλοδοξία· 
αλλά αυτήν θα µπορούσα να την έχω δανειστεί και από τον Μαρξ που επίσης 
διαβάζω τριάντα και πάνω χρόνια. Ο Τζόυς είναι όλη η λογοτεχνία, γι’ αυτό 
και κανείς δεν µπόρεσε –ακόµη και αν θέλησε– να τον µιµηθεί». 
Στα ηµερολογιακά κείµενα του Βενιαµίν Σανιδόπουλου αποκαλύπτονται 
κυρίως οι σκέψεις του για τα πρόσφατα ιστορικά γεγονότα. Με τρόπο 
γλαφυρό σχολιάζει όχι µόνο τα γεγονότα που βίωσε ο ίδιος αλλά και αυτά που 
εντάσσονται στη συλλογική µνήµη. 
Ποια είναι η σχέση του µε την Ιστορία; 



«Οι Ωραίες Ηµέρες επιχειρούν µια ανάγνωση της πρόσφατης –της µετά την 
ιδιωτική τηλεόραση– Ιστορίας. Παρακολουθούν την κανονικότητα ενός 
διανοούµενου· καταγράφουν τις επιδράσεις που η κανονικότητα της ζωής του 
δέχεται αυτά τα χρόνια της παγκοσµιοποίησης. Θεωρούν δεδοµένο ότι ο 
διανοούµενος στην εποχή µας  περισσότερο από ποτέ οφείλει να είναι  αυτό 
που ήταν και ο Κάλας: ποιητής, διαγνωστικός, πολεµικός. Αυτό είναι και ο 
Σανιδόπουλος: ένας δρών διανοούµενος που απεχθάνεται µέχρι θανάτου την 
κοινωνική συναίνεση». 
Σε αυτό το µυθιστόρηµα, ανάµεσα σε άλλα ο Μαραγκόπουλος καταπιάνεται 
και µε το φλέγον για την εποχή µας θέµα της λογοτεχνίας. Ανασύρω κάποιες 
σκόρπιες φράσεις του: «Η ανάγνωση δεν είναι αυτό που ήταν. Γέµισαν τα 
βιβλία από φωτογραφικά κλισέ που θλιβεροί νονοί τα βάφτισαν 
λογοτεχνία…» 
Όσο για τη ροζ λογοτεχνία; «Φοβάµαι πως είναι σαν την τηλεόραση ή τις 
κατσαρίδες: εξαιρετικά ανθεκτική, θα επιβιώσει και µετά το πυρηνικό 
ολοκαύτωµα…». 
Ύστερα από αυτές τις αφοριστικές φράσεις, η άποψη του Μαραγκόπουλου για 
την κατάσταση που επικρατεί  στην Ελληνική λογοτεχνία έχει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον: 
«H σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία δεν πρέπει να συγχέεται µε τη σύγχρονη 
βιβλιαγορά. Η σύγχρονη, λοιπόν, βιβλιαγορά, κυριαρχείται από το βιβλίο µε 
ηµεροµηνία λήξεως: η ηµεροµηνία αυτή ταυτίζεται συνήθως µε το τέλος της 
ανάγνωσής του. Η ελληνική λογοτεχνία έχει, ωστόσο, σηµαντικές σύγχρονες 
φωνές όπως η Γαλανάκη, ο Γιατροµανωλάκης, ο Πανσέληνος, η Καρυστιάνη, 
ο Νόλλας και άλλοι, που ευτυχώς δεν έχασαν την επαφή τους µε την 
παράδοση του ανθρωπισµού». 
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