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Nées εκδόσειβ ειδήσειβ από τον εκδοτικό χώρο και ψιλά γράμματα με σημασία

Το φθινόπωρο
του Τέλλου Αγρα

Ολα
ξεκίνησαν από μία άσκηση για τη Β Δημοτικού λέξεις και προτάσεις

που ταιριάζουν με το φθινόπωρο Ποιο φθινόπωρο αλήθεια
Εκείνο που γνωρίζουμε μέσα από τα αναγνωστικά βιβλία ή εκείνο
που ζούμε στις μέρες του ημιτροπικού κλίματος Στις σχολικές εκδόσεις

τα πρωτοβρόχια πέφτουν νωρίς ενώ στην πραγματικότητα το καλοκαίρι
διανύει τη σιωπηρή παράτασή του Στις πρώτες οι μαθητές φορούν από τώρα
αδιάβροχο ενώ στην πραγματικότητα το πολύ να αλλάζει ο καιρός διαθέσεις
Από έναν παράδοξο συνειρμό πάντως η αναζήτηση έφτασε ως τα ράφια της
βιβλιοθήκης εκεί όπου έστεκε στριμωγμένο ομολογώ το τομίδιο Το φθινόπωρο

στην αγορά του Τέλλου Αγρα το οποίο κυκλοφόρησε το 2017 από
το Μορφωτικό Ιδρυμα Εθνικής Τραπέζης Αντί ευχών Εκεί

όπου ο σημαντικός κριτικός ποιητής και πεζογράφος
χρησιμοποιεί μια επίσκεψη με την ανθρωπόμορφη

εποχή σε σάτιρα εναντίον όσων εμπλέκονται στην
παραγωγή και την πρόσληψη της λογοτεχνίας

όπως σημειώνει η Θάλεια Ιερωνυμάκη στο
Υστερόγραφο Αξίζει η αρχή αφού φτάσαμε

ως τη βιβλιοθήκη Πήρα το φθινόπωρο
απ το χέρι και πήγαμε στην αγορά να
του πάρω ένα καινούριο Επίθετο Στην
αγορά της Μνήμης των Λεξικών των
Γλωσσάριων Αυτά που φορεί έχουν πια
ολότελά παλιώσει Τρόμαξα να του εύρω

κάποιο παρουσιάσιμο να μπορέσει να έρθει

μαζί μου Αλλά πού να βάλει πια εκείνα
τα παλιά τα κουρέλια του τα κίτρινα τα
τιποτένια Αν δεν βρεθεί κάποιο καινούριο
θαρρώ πως θ απομείνει πια ολότελα γυμνό
μόνο με τον ίδιο τον εαυτό του

Να για κοίταξε αυτό το σοβαρό κατάστημα
με τα πέντε πατώματα Είναι καμωμένο από

μπετόν αρμέ οι επιγραφές του μοιάζουν με
πυρκαγιά κάτω απ τον ήλιο Ψώνια Επιθέτων

Εφαρμογή απαράμιλλος Στερεότης εγγυημένη
Σπεύσατε Νέα μόδα Κάτω ο ρομαντισμός Ακριβολογία

απλότης συμπύκνωσις περιεκτικότης
Κατέχομεν το ρεκόρ Ομολογώ πως ο όγκος του
μού εμπνέει περισσότερο φόβο παρά εμπιστοσύνη

Να ιδούμε θα βρούμε τάχα ρουχαλάκια του
μικρού Το κείμενο που πρωτοδημοσιεύτηκε
στην Αλεξανδρινή Τέχνη 1 τχ 8ο Ιούλιος
1927 έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι οι ποιητές

δεν έχουν πάψει ούτε να προχειρολογούν
ούτε να αναζητούν μια επιφανειακή πρωτοτυπία

και έναν δήθεν μοντέρνο τρόπο γραφής δημιουργώντας
κείμενα βερμπαλιστικά φλύαρα συχνά αθέλητα

κωμικά χωρίς ποιητικό βάθος σημειώνει η Θάλεια
Ιερωνυμάκη

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΥΛΙΈΡΙΔΗΣ

Ο Δον Kixorms στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα η πρώτη μετάφραση του Δον Κιχώτη συμβαίνει επί

της ηγεμονίας του Κωνσταντίνου Μαυροκορδάτου 1731 1749
στα πλαίσια της διασκέδασης και του γέλιου αφού συστήνεται
για πρόσωπα που κλίνουν προς τη θλίψη γιατί ξεσηκώνει πολύ

την ευθυμία και ακόμη γεμίζει το πνεύμα με τη γνώση
ανθρώπινων ηθών Σταθμός της καριέρας του Δον Κιχώτη στην
Ελλάδα αποτέλεσε ωστόσο το 1864 η μετάφραση του Σκυλίσση
με τίτλο Δον Κιχώτης ο Μαγκήσιος Για περισσότερο από μισό
αιώνα αποτέλεσε το κείμενο που γνώριζε ο ελληνικός λαός για τον
ιππότη της Μάντσα μέχρι και το 1919 όταν κυκλοφόρησε η νεοελληνική

μετάφραση του Καρθαίου μέσα από τα τεύχη του Νουμά
η πρώτη μετάφραση απευθείας από το ισπανικό πρωτότυπο αλλά
και η πρώτη εκδοχή του έργου στη δημοτική Αυτή η μετάφραση

πιο κοντά στη φωνή και τα συναισθήματα του λαού στάθηκε
αφορμή για μια σειρά ποιημάτων που εμπλούτισαν το corpus της
νεοελληνικής ποίησης Η είσοδος του Δον Κιχώτη στην ελληνική
ποίηση γίνεται με τον σατιρικό Λάζαρο του Ανδρέα Λασκαρά
του Από το κείμενο της Αννας Μαμάτσιου Από τη Μάντσα
στην Ελλάδα που φιλοξενείται στο κοζανίτικο περιοδικό λόγου
και τέχνης Παρέμβαση τεύχος 192 193
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Andrei Mafcine

Το αρχιπέλαγος
μιας άλλης ζωής

Θ Παρέμβαση
FlffKMHKO ACM ΟΥ 6 IfXNMX

Στη Σιβηρία
του 1950

Στο βλέμμα rrjç η
επιθετικότητα έδωσε τη
θέση πις σε μια θλίψη
μια συμπόνια μάλιστα
που την αναγνώρισα από
το τρέμουλο στις άκρες
των χειλιών της και το
ανεπαίσθητο κούνημα του
κεφαλιού της μια έκφραση
που μου έδινε πληροφορίες
για την κατάσταση μου
Σκέφτηκα πως είχε περάσει
πολύς καιρός από τότε
που κάποιος μου είχε
δείξει συμπόνια Ισως από
τα παιδικά μου χρόνια
μάλιστα από τότε που ζούσε
η μητέρα μου Προσπάθησα
να μιλήσω πιστεύοντας πως
θα προλάβαινα τις ερωτήσεις
της Εκείνη κούνησε το χέρι
δίνοντάς μου να καταλάβω
πως δεν χρειαζόταν να
απολογηθώ Πάνω απ όλα
η φωνή μου rrviyorav σ
έναν βήχα επίπονο έτοιμο
να μου ξεκολΑησει τα
σωθικά Η αρρώστια που
είχα καταφέρει να ανακόψω
επανήλθε πυρώνοντας τα
πνευμόνια μου και κάνοντας
την ανάσα μου καυτή Δεν
ξεχώριζα καλά τις κινήσεις
της δραπέτισσας το μόνο
που καταλάβαινα ήταν πως
με βοηθούσε να σηκωθώ

Από το συναρπαστικό Αρχιπέλαγος

μιας άλλης ζωής εκδ
Utopia μτφ Γιάννης Στριγκός
του Andrei Makine όπου ο έφεδρος

Πάβελ Γκάρτσεφ συμμετέχει
σε ειδική αποστολή στα δάση

της Σιβηρίας αρχές της δεκαετίας
του 1950 τη σύλληψη ενός

κατάδικου που απέδρασε

01 ΖΩΕΣ
ΤΏΝ ΑΛΛΩΝ

Η επαναφορά
του Χάιντεγκερ
Ο Σάμιουελ Ιρλ αναπτύσσει στο
New Statesman την επαναφορά

του Χάιντεγκερ ως αναφορά στη
σκοτεινή πλευρά της σύγχρονης
πολιτικής Οι επικίνδυνοι αντιδραστικοί

όλων των ειδών χαίρονται
όταν εκφράζουν το χρέος

τους σ αυτόν Ο Μάρτιν Σέλνερ
ηγέτης στο αυστριακό παράρτημα
του νεοφασιστικού δικτύου Ταυτότητα

Γενιάς με διαφαινόμενες
διασυνδέσεις με τον Μπρέντον
Τάραντ που δολοφόνησε 51 ανθρώπους

κατά τις επιθέσεις σε
δύο τζαμιά του Christchurch της
Νέας Ζηλανδίας αυτή τη χρονιά
ομολογεί το μονοπάτι της σκέψης
του προς τον Χάιντεγκερ Για τον
υπερ-συντηρητικό στοχαστή και
σύμβουλο του Βλαντίμιρ Πούτιν
Αλεξάντρ Ντούγκιν το να γνωρίζεις

τον Χάιντεγκερ είναι ένα
στρατηγικό καθήκον για τους Ρώσους

Οταν ο Στιβ Μπάνον πρώην
ειδικός σύμβουλος του Τραμπ

σε θέματα στρατηγικής έδωσε
συνέντευξη στο Spiegel πέρσι
ανέφερε μια βιογραφία του Χάιντεγκερ

Αυτός είναι ο άνθρωπός
μου είπε

11 ΓΛΩΣΣΙΔΙΑ
ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΠΑ

I Μηκέτι του
γένου8 αλλά
ms ôiavoias
Ολοι λίγο-πολύ έχουμε
ακούσει ή/και επικαλεστεί

ενάντια στον εθνο
φυλετισμό του αίματος
και γενικότερα τον εθνα
μυντορισμό αλλά και με
ποικίλες άλλες ευκαιρίες
τη ρήση του Ισοκράτη ότι
Ελληνες είναι όσοι μετέχουν

της ημετέρας παιδείας

Ποια είναι όμως η
ακριβής διατύπωση στον
Πανηγυρικό του αθηναίου
ρήτορα
Η πόλις το των Ελλήνων

όνομα πεποίηκε μηκέτι

του γένους αλλά της
διανοίας δοκείν είναι και
μάλλον Ελληνας καλείσθαι
τους της παιδεΰσεως της
ημετέρας ή τους της κοινής

φύσεως μετέχοντας
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