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Σταύρος Ζαφειρίου

Αυ τοάνοσο (ένα μελόδραμα)
Ὅταν τὸ δάχτυλο σοῦ δείχνει τὴ φωτιὰ
κι ἐσὺ γυρίζεις καὶ κοιτάζεις τὸ φεγγάρι,
ξέρεις καλά:
ὄχι τὸ δάχτυλο
μὰ τὸ φεγγάρι σ’ ἔχει πάρει στὸν λαιμό του.
Με τον τίτλο Αυτοάνοσο (ένα μελόδραμα) κυκλοφορεί από τις εκ
δόσεις Νεφέλη το 13ο ποιητικό βιβλίο του Σταύρου Ζαφειρίου.
Μια εσωτερική διαδρομή με άξονα τη διερώτηση για την
κοινοτοπία του χρόνου, της ζωής μέσα από τις πνευματικές
και υλικές της εκφάνσεις, των κυρίαρχων συναισθημάτων που
καταδυναστεύουν ή εξυψώνουν τη συνείδηση.
Ο Σταύρος Ζαφειρίου, συνεπικουρούμενος από θεατρικές
πρακτικές και αναγνώσεις, από παραναγνώσεις κλασικών πα
ραμυθιών, αλλά και από την Ιστορία ως γεγονός, ως ενοχή και
ως προσαρμογή στα νέα συνώνυμά της, στοιχειοθετεί έναν
προσωπικό μύθο για τη γραφή και τη γλώσσα, τις δυνατότητες
και τις αδυναμίες τους να εκφράσουν τη θέση και τη θέαση του
ανθρώπου στη σημερινή κοινωνία, όπως αυτή προβάλλει ως
σύγκρουση ανάμεσα στο φαντασιακό και την αναγκαιότητα.
Ένα βιβλίο όπου «το τραγικό δεν είναι οι θεράποντες μα οι
τιμητές και η αθυμία τους για την αναγωγή των επιθέτων».
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΔΩ:
https://fairead.net/files/NEFELI/authors/zafeiriou-stavros/autoanoso/pagesFrom-zafeiriou-autoanoso.pdf
Ο Σταύρος Ζαφειρίου γεννή
θηκε το 1958 στη Θεσσαλονίκη,
όπου και ζει. Μέχρι σήμερα έχει
εκδώσει δεκατρείς ποιητικές συλ
λογές, μία νουβέλα και τέσσερα
παραμύθια. Έχει επίσης δημοσι
εύσει ποιήματα, πεζά, κριτικά κεί
μενα και παρουσιάσεις βιβλίων
σε λογοτεχνικά περιοδικά. Ποιή
ματά του περιλαμβάνονται σε
όλες τις ανθολογίες Σύγχρονης
Ελληνικής Ποίησης.
Υπήρξε δύο φορές υποψήφι
ος για το Κρατικό Βραβείο Ποίη
σης, ενώ το 2013 τιμήθηκε με το
βραβείο ποίησης του ηλεκτρονι
κού περιοδικού για το βιβλίο και
τις τέχνες «Ο Αναγνώστης» για
το βιβλίο του «Προς τα Πού».
Τα ποιητικά βιβλία του «Προς
τα Πού» και «Δύσκολο» έχουν
μεταφραστεί και εκδοθεί στη Γαλ

λία από τις εκδόσεις L’ Harmat
tan, ενώ δύο τόμοι με επιλογές
ποιημάτων του έχουν κυκλοφο
ρήσει στην Ιταλία από τις εκδό
σεις Joker και Fermenti.
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Από τις εκδόσεις Νεφέλη εκδό
θηκαν τα ποιητικά βιβλία του:
– Η δεύτερη πεταλούδα και η φωτιά (1992)
– Η Άτροπος των Ημερών (1998)
– Χωρικά (2007)
– Ενοχικόν – Ο μονόλογος ενός
δράστη (2010)
– Προς τα πού (2012)
– Δύσκολο (2014)
– Αυτοάνοσο (ένα μελόδραμα) (2017)
και το παραμύθι
– Ο μικρός πιλότος (2016)
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