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Ελληνικό ταξίδι

Τιμή: 20,00 €
SKU: AB-00015150
Σε απόθεμα: 1
Κατηγορίες Βιβλίου: Νέα Ξένη Λογοτεχνία

Περίληψη Βιβλίου
Το "Ελληνικό Ταξίδι" κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στην ελληνική του μετάφραση
τα Χριστούγεννα του 1939.

Περιγραφή Βιβλίου
Το "Ελληνικό Ταξίδι" κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στην ελληνική του μετάφραση
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τα Χριστούγεννα του 1939. Διαβάστηκε πολύ από τα Ελληνόπουλα τότε και
αργότερα, στα σκοτεινά χρόνια της Κατοχής. Ίσως γιατί ο κόσμος που περιγράφει μια γελαστή, ειδυλλιακή και συγκινητικά πρωτόγονη Ελλάδα - βρισκόταν πια στο
τέλος του, είχε μπει στην περιοχή της νοσταλγίας. Γράφτηκε από ένα ζευγάρι
καλλιεργημένων κι ευαίσθητων Αμερικανών. Ο Λίνκολν Μακ Βέυ, πρεσβευτής στην
Ελλάδα πριν από τον πόλεμο κι αμέσως μετά την Κατοχή, είδε μαζί με τη γυναίκα
του τον τόπο μας από κοντά. Σημάδι συγκινητικό της αγάπης του Λίνκολν Μακ Βέυ
για την Ελλάδα βρήκα μια μέρα περιδιαβάζονας στον περίβολο της Στοάς του
Αττάλου: ένα πέτρινο παγκάκι χαρισμένο από τον ίδιον και αφιερωμένο στη μνήμη
της γυναίκας του, ταιριαστός τόπος για να θυμηθεί κανείς αυτούς τους δυο
καλούς φίλους της χώρας μας μέσα στην ομορφιά του αττικού δειλινού. Αυτό το
όραμα, όπως και τη γαλήνη της Ολυμπίας, το ιερό δέος των Δελφών, τις
φευγαλέες εικόνες της αρχαίας ιστορίας, τα διασκεδαστικά σκίτσα της σύγχρονης
ζωής προσπάθησαν να μας μεταδώσουν ο Λίνκολν και η Μάργκαρετ Μακ Βέυ. Γι'
αυτούς τα αρχαία ερείπια ζουν τόσο έντονα όσο το βοσκόπουλο που μόλις γλίτωσε
την κατσίκα του από το τραίνο. Μέσα από τις σελίδες τους η Ελλάδα αναπηδά σε
ό,τι έχει αιώνιο - τη φύση, την ιστορία, το φιλόξενο χαμόγελο των ανθρώπων.

Χαρακτηριστικά Βιβλίου
- Διαστάσεις: 21 x 28 cm
- Βάρος: 0.636 kg
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