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DAVID GIBBINS 

«Οι Θεοί της Ατλαντίδας» 
∆ιόπτρα 

Ατλαντίδα: To θρυλικό νησί χάνεται κάτω από τα 
κύµατα για πάντα. Οι Αρχιερείς της Ατλαντίδας 
φεύγουν για να σωθούν από τον κατακλυσµό. 
Γερµανία, 1η Μαΐου 1945: Αξιωµατούχοι των 
Ναζί στο ερειπωµένο Βερολίνο σκοτώνουν τις 
γυναίκες και τα παιδιά τους και αυτοκτονούν. 
Αλλά σι µεγαλύτεροι αρχαιολογικοί θησαυροίτου 
ναζιστικού καθεστώτος που ήταν κρυµµένοι στο 
καταφύγιο έχουν εξαφανιστεί. Μαύρη θάλασσα, 
σήµερα: Στη βυθισµένη, νεολιθική πόλη της Ατλαντίδας, 

ο υποθαλάσσιος αρχαιολόγος Τζακ 
Χάουαρντ ανακαλύπτει αρχαία σύµβολα στα ερείπια 

που θα δώσουν απτόσµενες απαντήσεις. 
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ΜΑΡΤΙΝ ΧΑΙΝΤΕΓΚΕΡ 

«Περί πολιτικής, 
περί αλήθειας, περί τεχνικής» 
Ηριδανός, σελ. 257 

Ο παρών τόµος περιέχει κείµενα ano τη λεγόµενη 
στροφή της σκέψης του, µετά το περίφηµο 

«Είναι και Χρόνος». Η έναρξη αυτής της στροφής 
χρονολογείται, σε γενικές γραµµές, από το 1929 
και εξής. Η περίοδος αυτή στη Γερµανία αλλά 
και παγκοσµίως λογίζεται ως µια ano τις mo 
πολύπλοκες και ταραγµένες περιόδους της σύγχρονης 

κοινωνικής και πολιτικής ιστορίας. Η 
καταιγίδα των γεγονότων δεν αφήνει αδιάφορο 
τον φιλόσοφο. 
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ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ 

«Μήδεια» 
Κίχλη, σελ. 90 

Ισως καµιά άλλη γυναικεία µορφή του «ευριπιδικού» 
στερεώµατος δεν αντιστέκεται τόσο στις 

συνήθεις ταξινοµήσεις και δεν είναι τόσο πολυδιάστατη 
και αντιφατική όσο η Μήδεια Την 

αρχική εικόνα της απόγνωσης διαδέχονται εικόνες 
ανησυχητικές και απειλητικές. Από τη στιγ-. 

µή, ωστόσο, που εµφανίζεται στη σκηνή χαρακτηρίζεται 
ano αξιοθαύµαστη αυτοκυριαρχία. 

Χρησιµοποιώντας άλλοτε θεµιτά και άλλοτε αθέµιτα 
µέσα, προσεταιρίζεται, εξουδετερώνει ή 

χειραγωγεί διαδοχικά όλους όσοι βρίσκονται 
απέναντι της. 

To συγκεκριµένο 
αφήγηµα του Θωµά 
Κοροβίνη µπορεί να 
διαβαστεί είτε σε 
µοναχική αυτοακρόαση 

είτε µπροστά 
σε άλλους, 

ενώπιον του κοινού, 
ως µονόλογος. 

Του θινµά Κοροβίνη 

«To αγγελόκρουσµα: 
Η τελευταία νύχτα 
του κυρ-Αλέξανδρου» 
To πεζογράφηµα «To αγγελόκρουσµα: 

Η τελευταία νύχτα του κυρΑλέξανδρου» 
(εκδ. Αγρα) του Θωµά 

Κοροβίνη είναι µια αυτο-αφήγηση που 
ξεκινάει την εποµένη της Πρωτοχρονιάς 
του 1911, όταν ο κυρ-Αλέξανδρος αρχίζει 
να εκµετρεί το ζην, παρακολουθεί όλη τη 
δοκιµασία του χαροποιηµένου και κορυφώνεται 

δύο νύχτες µετά για να καταλήξει 

MARIO LEIS 

στο «θαύµα» του τέλους αυτού του ανεπανάληπτου 
θνητού, που έχει αυτοσυστηθεί 

ως «ξένος του κόσµου και της σαρκός», και 
ο οποίος παραδίνει την ψυχή του και µας 
αποχαιρετά κλείνοντας µε το ίδιο του το 
χέρι τα µάτια του. 

Εξαιρετικός ηθογράφος, ο Παπαδιαµάτης 
διεύρυνε -µε τον καιρό- την ηθογραφία 

του και την τεχνική του, ώστε να θεωρείται 

-δικαίως- ότι αυτός εγκαινίασε τη διηγηµατογραφία 
στην Ελλάδα To έργο του συνολικά 

περιλαµβάνει µυθιστορήµατα και διηγήµατα 
στοιχειωµένα από παιδικές µνήµες 

και θρησκευτικά βιώµατα, βάσανα και µικροχαρές 
και µια ατέλειωτη µοναξιά 

Οσο για το συγκεκριµένο αφήγηµα του 
Θωµά Κοροβίνη µπορεί να διαβαστεί είτε 
σε µοναχική αυτο-ακρόαση είτε µπροστά 
σε άλλους, ενώπιον του κοινού, ως µονόλογος. 

'Η να παρουσιαστεί ως πολυπρόσωπη 
θεατρική παράσταση όπου τους βασικούς 
ρόλους θα κρατούν οι τρεις πρωταγωνιστές: 
ο ίδιος ο κυρ-Αλέξανδρος, που ξεδιπλώνει 
τα αισθήµατα, τους λογισµούς, τους απολογισµούς 

και τα οράµατά του καθώς, εξοµολογούµενος 
την τελευταία νύχτα της 

ζωής του, νιώθει το αγγελόκρουσµα του 
θανάτου, ο αναγνώστης και ιεροψάλτης, 
στον οποίο αναλογούν τα χωρία της εξοδίου 

ακολουθίας και των λοιπών εκκλησιαστικών 
κειµένων, και έτερος αναγνώστης, 

ο οποίος διαβάζει τα εµβόλιµα αποσπάσµατα 
από διάφορα πεζά του Παπαδιαµάντη 

που έχουν διασπαρεί στο κυρίως κείµενο. 
Συµπληρωµατικοί είναι οι ρόλοι των 

τεσσάρων αδελφάδων του, που παρευρίσκονται 
διακριτικά στη σκιαθίτικη κατοικία 

του µελλοθάνατου, καθώς και των φίλων 
του της Αθήνας και της Σκιάθου, λογίων, 
συµποτών, ταβερνιάρηδων, βιοπαλαιστών, 
ιερέων, ξωµάχων, αλλά και των ηρώων των 
αφηγηµάτων του που τον επισκέπτονται 
απροσκάλεστοι την κρισιµότερη ώρα όπως 
η Φραγκογιαννού και οι άλλοι. 

. 

«Ο Νίτσε και οι γυναίκες της ζωής του» 
>0 αναγνώστης γίνεται µάρτυρας 

της σύγκρουσης ανάµεσα 
στο φιλοσοφικό σύµπαν 

του Νίτσε και την αυστηρή 
λουθηρανική ανατροφή του 

Μέσα από την πυκνή αλληλογραφία 
του Φρειδερίκου Νίτσε µε φιλικά και 
συγγενικά του πρόσωπα ο αναγνώστης 
βλέπει έκπληκτος αυτό τον µείζονα 
στοχαστή της παγκόσµιας φιλοσοφίας 
γυµνό από τον βαρύ θεωρητικό οπλισµό 
του, να καταγίνεται µε τα απλά και ασήµαντα, 

να ταλαιπωρείται από την 

πεζή καθηµερινότητα, να διστάζει στις 
σχέσεις του µε τις γυναίκες, να τροµάζει, 

να ερωτεύεται και να µισεί, πάντα 
αµέτρως και παράφορα -όπως καταδεικνύει 

αυτή η εξαιρετικά ενδιαφέρουσα 
έκδοση µε τίτλο «Ο Νίτσε και οι γυναίκες 

της ζωής του» του Mario Leis (εκδ. 
Μελάνι). 

Ο αναγνώστης γίνεται µάρτυρας της 
υποβόσκουσας σύγκρουσης ανάµεσα 
στο αέναο φιλοσοφικό σύµπαν του Νίτσε 

και την κλειστοφοβική, αυστηρή 
λουθηρανική ανατροφή του. 

Πόσο µπορεί να αντέξει κανείς µια 
τόσο βίαιη πρόσκρουση στον ίδιο τον 
εαυτό του; 

www.clipnews.gr
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Γιώργος ∆ουατζής% 

Περιπλάνηση στον 
κόσµο του Κώστα Αξελού 
> «Η τελευταία συνέντευξη 
του Κώστα Αξελού» αναδεικνύει 

ποικιλοτρόπως την οπτική 
του Ελληνα φιλοσόφου πάνω 

σε προαιώνια ζητήµατα 
όπως ο έρωτας, ο θάνατος, 
ο άνθρωπος και η κοινωνία 

TOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΑΪΛΑΚΗ 

Ερωτηµατική και αινιγµατική, 
κοµψή και αιχµηρή, ανοιχτή και 
πολυσήµαντη; αποσπασµατική 

και ποιητική, η φιλοσοφική σκέψη του 
Κώστα Αξελού (1924- 2010) ξεδιπλώνεται, 

αµφισβητώντας τα πάντα -συχνά, 
ακόµη και την ίδια της την υπόσταση. 

Και αυτό δεν είναι ένα απλό 
σχήµα λόγου: Η πολυσηµία της προβληµατικής 

του Αξελού ξεκινά από 
έναν διάχυτο αρνητισµό για όλα τα 
δόγµατα και τις καθησυχαστικές τους 
βεβαιότητες και εκδηλώνεται ως µία 
στοχαστική δίνη, η οποία συνήθως 
συµπαρασύρει τον αναγνώστη σε ένα 
συναρπαστικό και απρόσµενο ταξίδι. 
Αλίµονο, όµως. Ενα ταξίδι χωρίς επιστροφή. 

Ανατρέχοντας αρχικά στον 
Ηράκλειτο, πρώτο δυτικό στοχαστή 
που το έργο του συµβολίζει το χρόνο, 
ο Κώστας Αξελός του αφιερώνει τη 
διατριβή του «Ο Ηράκλειτος και η φιλοσοφία» 

(1963). 
Ακολουθώντας τα µονοπάτια της 

σκέψης µέσα από την ιστορία της 
φιλοσοφίας, φθάνει στο Μαρξ και του 
αφιερώνει την άλλη του διατριβή: «Ο 
Μαρξ στοχαστής της τεχνικής» (1961). 
Ο Μαρξ, καταγγέλλοντας τον κόσµο 
της καπιταλιστικής αλλοτρίωσης και 
της εργασίας που εκµεταλλεύεται τον 
εργαζόµενο, προσβλέπει σε έναν κόσµο 

όπου η εργασία θα πραγµατοποιούνταν 
µόνο ως παιχνίδι. 

Ο ΧΡΟΝΟΣ 
Τα παιχνίδι του χρόνου οδηγεί από 

το παρελθόν (όπως το απεικονίζει ο 
Ηράκλειτος) και από το παρόν (όπως 
το σκιαγραφεί ο Μαρξ) στο µέλλον. 
To µέλλον αποδίδεται από αυτό που ο 
Αξελός ονοµάζει «πλανητική εποχή». 
To τρίτο βιβλίο, λοιπόν, αυτής της άτυπης 

τριλογίας του ξετυλίγµατος της 
περιπλάνησης κατευθύνεται «Προς 
την πλανητική σκέψη» (1964): Σε κάθε 

περίπτωση, το πεδίο έρευνας του 
Αξελού είναι το αόρατο νήµα όλης της 
ιστορίας, που από δυτική γίνεται παγκόσµια: 

µιας ιστορίας, δηλαδή, η ο- 

Πρόκειται για µία ιδιαίτερα 
διαφωπστική και γοητευτική 
εισαγωγή σης βασικές παραµέτρους 

της φιλοσοφίας 
του Αξελού υπό τον τύπο 
µιας συνέντευξης 

Γιώργος ∆ουατζ^ς 

TO ΣΠΑΣΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι 

Η τελευταία συνέντευξη 

του Κώστα Αξελού 
ΕΠΙΜΕΤΡΟ 

Μάριος Μηέγζος 

ποία θεµελιώθηκε από την Ελλάδα και 
που µέσω της Ρώµης και του χριστιανισµού 

οδηγεί στη σηµερινή εποχή και, 
ακόµα περισσότερο, σε εκείνην του 
αύριο. Η πολιτική και η τεχνική της, η 
δηµόσια και η ιδιωτική κοινωνική ζωή, 
η προβληµατική ανθρώπινη ζωή, η 
κοινότητα των ανθρώπων, η δικαιοσύνη, 

αποτελούν µερικά µόνο από τα 
εξεταζόµενα ερωτήµατα του στοχαστή. 
«Ας θέσουµε πρώτα µια ερώτηση: πώς 
ξετυλίγεται ο κόσµος; ∆εν θα έλεγα 
τι είναι ο κόσµος, γιατί τότε τον καθιστούµε 

στατικό. Οι µεν λένε προϊόν 
της ιδέας, οι άλλοι λένε προϊον της 
ύλης, άλλοι λένε δηµιούργηµα του 
Θεού, άλλοι λένε φαντασίωση του 
ανθρώπου. Ολα αυτά είναι νοήµατα 
τα οποία τα δίνουµε σαν να βρισκόµαστε 

έξω από τον κόσµο, ενώ ο κόσµος 
ο ίδιος ξετυλίγεται χωρίς νόηµα, 

χωρίς γιατί και επειδή, σαν ένα παιχνίδι», 
αναφέρει ο Κώστας Αξελός. 

Οπως εξηγεί χαρακτηριστικά, «ελλείψει 
απαντήσεων που δεσµεύουν 

την ερώτηση, µπορούµε να προσπαθήσουµε 
να µάθουµε και να ξαναµάθουµε. 

Σκεπτόµενοι πάνω στη ζωή και 
ζώντας τους στοχασµούς µας». Απ' 
την άλλη, ωστόσο, σπεύδει να ξεκαθαρίσει: 

«Τα µεγάλα ερωτήµατα έχουν 
απαντηθεί από δεκάδες µεγάλους και 
παραµένουν αναπάντήτα. Στη φιλοσοφία, 

η έννοια της απάντησης σε 
ένα ερώτηµα είναι µια αδόκιµη σκέψη. 
To γιατί υπάρχει ο κόσµος έχει ποτέ 
αποδειχθεί;» Λέει ο Κώστας Αξελός 

και συµπληρώνει: «Μιλάω πάντα για 
στοχαστές και όχι για φιλοσόφους. Και 
η αλήθεια είναι µια πάρα πολύ προβληµατική 

έννοια. Βλέπω την αλήθεια 
σαν κυρίαρχη µορφή µιας περιπλάνησης. 

Αµα η περιπλάνηση παίρνει µορφή 
και περιεχόµενο και συγκροτεί και 

συγκροτείται, δίνει µια µορφή της αλήθειας. 
Αλλά η αλήθεια είναι που 

υπακούει στην περιπλάνηση, και όχι 
το αντίθετο». 

ΟΠΤΙΚΗ 
Η παρούσα έκδοση µε τίτλο «To 

σπασµένο παιχνίδι - Η τελευταία συνέντευξη 
του Κώστα Αξελού» αναδεικνύει 

ποικιλοτρόπως την οπτική του 
Ελληνα φιλοσόφου πάνω σε προαιώνια 

ζητήµατα όπως ο έρωτας, ο θάνατος, 
ο άνθρωπος και η κοινωνία, ενώ 

παράλληλα εκθέτει απόψεις του για 
την προσωπική του ζωή και την καθηµερινότητα. 

Πρόκειται για µία ιδιαίτερα 
διαφωτιστική και γοητευτική εισαγωγή 

στις βασικές παραµέτρους της 
φιλοσοφίας του Αξελού υπό τον τύπο 
µιας συνέντευξης -και δη της τελευταίας- 

την οποία έδωσε ο κορυφαίος 
στοχαστής στον Γιώργο ∆ουατζή, λίγους 

µήνες πριν από τον θάνατο του. 
Μια φιλοσοφική σκέψη που διατυπώνει 

ερωτήµατα, δείχνει µονοπάτια, 
ανιχνεύει τους ανοιχτούς ορίζοντες 
του κόσµου, αλλά και σβήνει σπαραχτικά 

τις όποιες ψευδαισθήσεις. Αλλωστε, 
όπως έλεγε ο Αξελός, «δεν 

µας έχουν υποσχεθεί τίποτα»... 

I* 

I M M I I M I ΙΤΤΤΊ r I I i r 

ΟΜΗΡΟΣ ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ 

«Γύρισε σελίδα» 
∆ιόπτρα, σελ. 234 

ΟΑδωνπς πάλεψε σκληρά στη ζωή του. Γνώρτσε 
την πείνα, την εξαθλίωση, µα τα κατάφερε, Η αγάπη 
της ∆ανάης ήρθε να οτιµπληρώσετ την ευτυχία 

του. Μα, τα σχέδια της µοίρας είναι πολύπλοκα, κι αδιαφορούν 
για ττς επιθυµίες των ανθρώπων. Σκιές 

από το παρελθόν ορθώθηκαν ξαφνικά µπροστά του, 
αναγκάζοντάς τον να ντυθεί τα ρούχα του φυγά και να 
εγκαταλείψει χωρίς εξήγηση την αγαπηµένη του. Η 
∆ανάη έµεινε απελπισµένη να τον ψάχνετ, ενώ εκείνος 
µόνος κι απογοητευµένος από τη δικατοουνη, βρέθηκε 
να παλεύει µε ης συγκυρίες και τη µτκρότητα των ανθρώπων. 

ΑΝΤΏΝΗΣ ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ 

«Βότανα της Κρήτης» 
Mystis, σελ. 354 

Πρόκειται για µία εξαιρετική δουλετά που µας συστήνει, 
µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, το συναρπαστικό 

κόσµο των βοτάνων, των αρωµατικών, εδώδιµων 
και καλλωητσττκών φυτών της Κρήτης, για τα 

οποία το νησί φηµίζεται από τα πανάρχατα χρόνια της 
εποχής του Μίνωα. Κανένα άλλο βιβλίο δεν περιέχετ 
τέτοιο µεγάλο όγκο φαρµακευττκών και βρώσιµων 
φυτών -περίπου 500. Η παρουσίασή τους είναι αλφαβητική 

και γίνεται σύµφωνα µε ης οικογένειες, τα 
γένη, τα είδη, τα υποείδη και ης ποικιλίες. 
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ANTONIO ΚΑΖΑΝΟΒΑ 

«To µαγαζί των θαυµάτων» 
Μεταίχµιο, σελ. 309 

Είναι n νύχτα του Χάλογουιν και ο χρόνος µοιάζει 
να έχει σταµατήσει. Στο «Μαγαζί των Θαυµάτων», 

µαζί µε τον πτστό Ντόµπαν και την πανέµορφη Ισεντ, 
ο Νάσα ανακαλύπτει on διαθέτει µια µεγάλη δύναµη: 
είναι σε θέση να ζει στον πραγµαττκό κόσµο και την 
ίδια στιγµή ο' αυτόν της µαγείας. Και ακριβώς γι' 
αυτό είναι ο µόνος που µπορεί να σώσει τον Κόσµο 
των Ονείρων από τον λαό των Σκοτεινών και τους 
εφιάλτες που γεννούν. To µόνο όπλο non έχει στη 
διάθεσή του είναι n µαγεία... 

ΒΙΒΛΙΟ 
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