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Άγριες ιστορίες, το οδοιπορικό ενός σύγχρονου Οδυσσέα
από την Καλλιθέα

Τιμή: 21,00 €
SKU: AB-002105515
Σε απόθεμα: 1
Κατηγορίες Βιβλίου: Αθήνα - Αττική, Κατοχή - Αντίσταση 1940-45

Περιγραφή Βιβλίου
Ο άνεμος αυξήθηκε σε ένταση και ούρλιαζε στα κατάρτια και στις κεραίες του
ασύρματου σαν να υπήρχαν εκατοντάδες αγριεμένα θηρία κάπου κρυμμένα.
Σήκωνε ολόκληρα στρώματα θαλασσινού νερού και μαστίγωνε τα πάντα στο πλοίο.
Σε κτυπούσε με τέτοια δύναμη, που το πρόσωπό σου έκαιγε σαν να σε είχε
πυροβολήσει κάποιος με σκάγια. Αν κάποιος δεν έχει τύχει να βρεθεί σε έναν
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τυφώνα, δεν μπορεί να έχει συναίσθηση του μεγέθους της δύναμης της φύσης και
πόσο ασήμαντος αισθάνεται κάποιος μπροστά στον απερίγραπτο θυμό της. Το
πλοίο μας αγωνιζόταν να περάσει μέσα από ένα βαθύ, υγρό χαντάκι μεταξύ δύο
κυμάτων που η κορυφή τους ήταν μερικά μέτρα ψηλότερη από την καπνοδόχο μας.
Ενώ φαινότανε πιθανό το υγρό γκρίζο βουνό να καταρρεύσει επάνω μας και να μας
πάρει όλους μαζί του, ο γερο-"Κουλουκουντής" γλιστρούσε προς τα πάνω και
σκαρφάλωνε πλαγίως στην κορυφή του κύματος. Για μερικά δευτερόλεπτα,
κάποιος φανταζότανε ότι είναι στην κορυφή ενός βουνού απ' όπου μπορούσε να δει
τις αφρισμένες βουνοκορφές μιας ατέλειωτης οροσειράς, μέχρι όπου μπορούσε να
φτάσει το μάτι του. . . Με νοσταλγία και τρυφερότητα, ένας ταξιδευτής
αγναντεύει μέσα από τις σελίδες του πεζογραφήματος, τους σταθμούς της ζωής
του, από της ταπεινή μονοκατοικία της Καλλιθέας, στις δοκιμασίες της Κατοχικής
Αθήνας, στις εφηβικές περιπλανήσεις στις γυναικείες αγκαλιές, στα μεγάλα
λιμάνια και στα ανοιχτά πέλαγα, στις ακαδημαϊκές έδρες και στις πατρίδες της
ξενιτιάς.

Χαρακτηριστικά Βιβλίου
- Διαστάσεις: 17 x 24 cm
- Βάρος: 0.913 kg
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