
2017

h t t p s : / /n e fe l i . f a i r e ad . n e t

ΔΕΛΤΊΟ
ΤΥΠΟΥ

Τα κείμενα που απαρτίζουν το βιβλίο θα μπορούσαν να χαρα-
κτηριστούν ως ιδιότυπο οδοιπορικό. Είναι σημειώσεις –με κάθε 
μορφή λόγου– εντυπώσεων ενός συγγραφέα που ανατρέχει σε 
μια μεγάλη παρακαταθήκη. Με ιμπρεσιονιστική όσο και λογική 
επεξεργασία του υλικού, αυτή η διαδρομή παράγει λόγο που 
άλλοτε έχει χαρακτήρα αφηγήματος ή χρονικού, άλλοτε μορ-
φή ποιητικής σπουδής ή ευσύνοπτου στοχαστικού αφορισμού. 
Γραφή που ταμιεύει την έκπληξη και τον σαρκασμό και αναδει-
κνύει οπωσδήποτε τον πνευματικό χαρακτήρα των πραγμάτων.

Υπήρχαν ακόμη θεσμοί, όταν μπορούσες να διορθώνεις την ώρα σου 
από το δημόσιο ρολόι.

’

Ο αναγνώστης είναι ένας καλοπροαίρετος βαρήκοος. Θα αντιληφθεί 
(και συχνά θα μεταδώσει) άλλα πράγματα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΔΩ:  
https://fairead.net/files/NEFELI/authors/mauroudis/pagesFrom-

mauroudis-garibaldi.pdf

Ο Κώστας Μαυρουδής γεννήθηκε στην Τήνο το 1948. Σπούδασε Νο-
μικά στην Αθήνα. Έχει εκδώσει τις ποιητικές συλλογές Λόγοι δύο (1973), 
Ποίηση (Τραμ, 1978), Το δάνειο του χρόνου (Κέδρος, 1989), Επίσκεψη σε 
γέροντα με άνοια (Κέδρος, 2001), Τέσσερις εποχές (Κέδρος, 2009, Β΄ έκ-
δοση 2011, Βραβείο του περιοδικού Διαβάζω). Εκτός της ποιήσεως έχει 
γράψει πεζόμορφα βιβλία ποιητικού κλίματος, με κείμενα που θυμίζουν 
ημερολόγιο και αφοριστικό στοχασμό. Αυτά είναι: Με εισιτήριο επιστρο-
φής (Εστία, 1983, Β΄ έκδοση Πλέθρον, 1999), Οι Κουρτίνες του Γκαρι-
μπάλντι (Νεφέλη, 2000, Β΄ έκδοση 2017), Στενογραφία (Κέδρος, 2006, 
Β΄ έκδοση 2008), Η αθανασία των σκύλων (Πόλις, 2013, Β΄ έκδοση 2014, 
Κρατικό Βραβείο Διηγήματος και Βραβείο του περιοδικού Ο Αναγνώ-
στης). Η ζωή με εχθρούς (Δελφίνι, 1998, Β΄ έκδοση Μελάνι, 2008) είναι 
συγκέντρωση άρθρων και σχολίων που κατά καιρούς δημοσιεύθηκαν σε 
εφημερίδες και περιοδικά. Από το 1978 έως σήμερα είναι εκδότης του 
περιοδικού Το Δέντρο (Κρατικό Βραβείο 2010).
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