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To ναυάγιο, ο εξώοιης, 
τα οκοτωµένα κορίτοια 
Τρεις εκδοχές της ελληνικής λογοτεχνίας µέσα από τρεις διαφορετικές γενιές συγγραφέων 

¦ pg^a/οφών 

Μπρουντζάκης 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΙ 
ΠΟΝΙΙΚΙΟ ίΜα 
ΤΩΝ ΣΚΟΤΠΜΕΜΠΗ 
Κ0Ρ1ΤΕΙΠΝ 

To µυθιστόρηµα εµπνέεται από ένα διάσηµο 
ναυάγιο των αρχών του 18ου αιώνα, όταν η αυτοκρατορική 

φρεγάτα «Μέδουσα», από ανικανότητα 
του κυβερνήτη, κόλλησε σε µια ξέρα ανοικτά της 
Μαυριτανίας, µε αποτέλεσµα να πνιγούν οι περισσότεροι 

επιβαίνοντες και οι ελάχιστοι διασωθέντες 
σε µια σχεδία να µαρτυρήσουν στην ανθρωπότητα 
µια ιστορία ανείπωτης φρίκης - ωστόσο, πέρα 
ώς πέρα τρυφερής και ανθρώπινης. Πάνω στη 
µισοβουλιαγµένη σχεδία παίχτηκε.πιθανόν η πιο 
αντιπροσωπευτική παράσταση της ανθρώπινης 
φύσης η οποία αναµετρήθηκε µε τους απόγονους 
των εµπνευστώντου διαφωτισµού. Συγκλονιστική 
ιστορία, όσο κι επικίνδυνη στη λογοτεχνική της µεταφορά, 

λόγω του υπερβολικά έντονου γεγονότος. 

Η σχεδία 
Μιχάλης Μοδινός 
Εκδόσεις: Καστανιώτη 
Σελ^191 

Εδώ αξίζει ένας έπαινος στον συγγραφέα για τον 
τρόπο που χειρίστηκε ένα συγκλονιστικό ιστορικό 
γεγονός και κατάφερε να αναδείξει την ουσιώδη 
λεπτοµέρεια, αυτήν ακριβώςπου επιζητά µε όλες 
του τις δυνάµεις να αποτυπώσει στον καµβά κι ο 
νεαρός ζωγράφος Ζερικώ: τη στιγµή εκείνη που 
«αθανατίζει» όλη την ιστορίαΙΤο τραγικό, έτσι κι - 

αλλιώς, είναι η στιγµή" η διεύρυνσή της µέσα στον 
Γ χρόνο είναι υπόθεση της Ιστορίας. Ωστόσο, για τον 
i ήρωα µας ζωγράφο, η στιγµή αναδεικνύεται ως η 
ύψιστη υπόθεση της ζωγραφικής. Η εξιστόρηση 
του ναυαγίου γίνεται σε δυο χρόνους; σε αυτόν 
που αναφέρεται στην πολυτελή φρεγάτα και σε 

' αυτόνπου συνεχίζεται στη σχεδία. Η αποτύπωση 

αυτής της τροµακτικής διαλεκτικής στον καµβά 
του ζωγράφου έχει να φέρει σε πέρας µια δύσκολη 
αποστολή: να ρίξει φως στα άγνωστα ναυάγια του 
σκοτεινού λαβυρινθώδους βυθού της ανθρώπινης 
φύσης. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι η αναπαράσταση 

της εποχής επιτυγχάνεται µε λογοτεχνική 
πλαστικότητα, που θα τη ζήλευε κι η πιο ακριβής 
ζωγραφική αναπαράσταση! 

Μεσούντοςτου θέρους, οι εκδόσεις Κίχλη επαναφέρουν 
στην κυκλοφορία ένα σηµαντικό έργο. 

Πρόκειται για τον περίφηµο «Εξώστη». Η έκδοση 
αυτή αποκτά τη σηµασία τηςγια πολλούς 

λόγους, κυρίως όµως για το ότι θέτει ξανά ένα 
σηµαντικό έργο στη διάθεση του αναγνωστικού 
κοινού. Ωστόσο, την ιδιαίτερη σηµασία και αξία 
τους έχουν τόσο η τυπογραφική επιµέλεια του 
τόµου - που όπως είναι γνωστό ενδιέφερε ιδιαίτερα 

τον συγγραφέα, ο οποίος διατηρούσε στη 
διάρκεια της διαµονής του στον Καναδά δικό 
του τυπογραφείο - όσο και το επίµετρο. Έτσι στα 
κείµενα του επιµέτρου της καινούργιας έκδοσης 
(µε τα σχέδια της ΕύηςΤσακνιά) συµπεριλαµβάνονται: 

ένα εκτενές χρονολόγιο συνταγµένο από 

Νίκος Καχτπσης 
Εκδόσας Κίχλη 
Σελ^149 

τον Βίκτωρα Καµχή, ένα ερµηνευτικό δοκίµιο 
του Γιάννη ∆ηµητρακάκη για το βασικό θέµα της 
υπονόµευσης της αληθοφάνειας των λεγόµενων 
του αφηγητή, «To Σηµείωµα για την έκδοση», 
που υπογράφουν η Γιώτα Κριτσέλη και ο Βίκτωρ 
Καµχής στο οποίο σχολιάζονται οι αλλαγέςπου 
έχουν γίνει στην παρούσα έκδοση χάρη στο 

δακτυλογράφο του Καχτίτση που βρέθηκε στο 
αρχείο του Ε.Χ. Γονατά, κι ένα κείµενο της Γιώτας 
Κριτσέλη µε τίτλο «Ο Ε.Χ. Γονατάς ως επιµελητής 
του Εξώστη». 
Να επισηµάνουµε ότι στην έκδοση υπάρχει άφθονο 

και σηµαντικό εικονογραφικό υλικό: χειρόγραφα, 
περιοδικά που έστελνε στους φίλους του ο 

συγγραφέας εξώφυλλα εκδόσεων που τύπωσε 
στο ιδιόκτητο τυπογραφείο του στον Καναδά - σηµαντική 

θέση µεταξύ αυτών κατέχουν σι αντιδικτατορικές 
εκδόσεις -, φωτογραφίες δακτυλόγραφων 

έργων του, φωτογραφίες χειρόγραφων επιστολών 
κ.ά.'Οπως και να έχει, η έκδοση αυτή περιποιεί τιµή 
στον συγγραφέα αλλά και στον απαιτητικό αναγνώστη. 

Η ιστορία αρχίζει µε έναν δολοφόνο, ο οποίος 
προκειµένου να βγει προς αναζήτηση του νέου 
του θύµατος - προτιµά να δολοφονεί νεαρά 
κορίτσια - µεταµφιέζεται σε αθώα γριούλα. Χαρακτηριστικό 

είναι το γεγονός ότι ο δολοφόνος 
πριν από το έγκληµά του επικαλείται τη βοήθεια 
του Θεού προκειµένου να φέρει σε πέρας την 
αποστολή του, δηλαδή την αποτρόπαιη πράξη 
της δολοφονίας, Από την αρχή γίνονται φανερές 
οι λογοτεχνικές επιρροές του συγγραφέα, οι 
οποίες προέρχονται - όχι όπως θα περίµενε κανείς 

ano τον χώρο της αστυνοµικής φιλολογίας 
- από την ελληνική και παγκόσµια λογοτεχνία. 
Αυτή του η προτίµηση γίνεται περισσότερο φανερή 

από την επιλογή ενός από τους κεντρικούς 

Στον ίσκιο των σκοτωµένων 
κοριτσιών 

Κυριάκος Μαργαρίτης 
Εκδόσεις: Ψυχογιός 
ΣεΧ:393 

του ήρωες του καθηγητή συγκριτικής λογοτεχνίας 
Παύλου Μαρίνου, ο οποίος σε συνεργασία µε 

την αστυνόµο Αλεξάνδρα Χατζή αποτελούν ένα 
ιδιαίτερο δίδυµο που αναλαµβάνει την εξιχνίαση 
των στυγερών δολοφονιών, To έργο παραπέµπει 

ευθέως στη «Φόνισσα» του Παπαδιαµάντη, όπου 
η Φραγκογιαννοο, προκειµένου να γλιτώσει 
τα νεαρά κορίτσια από τα βάσανα της ζωής τα 
σκοτώνει αποβλέποντας στη λύτρωσή τους 
- όπως ακριβώς και ο δολοφόνος των νεαρών 
κοριτσιών. Η διήγηση αρχίζει µε τη δολοφονία 
ενός κοριτσιού που επιλέγει να κάνει µια βόλτα 
απολαµβάνοντας την ελευθερία που χαρίζει το 
επικίνδυνο πλέον κέντρο της πρωτεύουσας αντ1 
να παρακολουθήσει το µάθηµα των γερµανικών 
στο οποίο έπρεπε να βρίσκεται κανονικά την 
ώρα της δολοφονίας του. Η πλοκή εξελίσσεται 
στην Αθήνα της κρίσης των µεταναστών, του 
φόβου, της ανασφάλειας και των αδιέξοδων 
προβληµάτων, 
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