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Περιπλανώμενοι

Τιμή: 5,00 €
SKU: AB-0021123238
Σε απόθεμα: 1
Κατηγορίες Βιβλίου: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

Περιγραφή Βιβλίου
Μετά από το διάβασμα ενός πολυσέλιδου γράμματος που έλαβε ο συγγραφέας από
το φίλο του Όσκαρ, όπου του περιγράφει τη ζωή και τα γεγονότα σ' ένα νησί της
Μεσογείου -σε μια περίοδο που την καλούμε της ευημερίας- αποφασίζει να πάει να
τον συναντήσει στη Λισαβώνα, απ' όπου θα 'φευγε με ελληνικό πλοίο για την
Ανατολή.
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Εκεί ο Όσκαρ του διηγείται μια περιπέτεια· την περιπλάνηση κάποιου, αυτού του
ίδιου, στην έρημο του μεταπολέμου, με τα στοιχεία που τη συνιστούν και τις
διαδοχικές φάσεις της: βιαστική αναστύλωση ερειπίων, ψυχρός πόλεμος, θερμοί
περιφερειακοί κι εμφύλιοι πόλεμοι, εξοπλισμοί, η καλλιέργεια της καχυποψίας και
του μίσους, βιομηχανική ανάπτυξη, η κοινωνία της καταναλώσεως - το Κράτος της
Ευημερίας δηλαδή, που συμβολίζεται μ' ένα τεράστιο και πολυδιάστατο Λούνα
Παρκ... και που ο προστατευτικός του εναγκαλισμός μπορεί, αν δεν το προσέξεις,
να σε οδηγήσει στην ΑΦΑΝΕΙΑ - κάτι που αρκετοί το αποφασίζουν. Διέξοδος τότε
είναι το ΤΕΛΜΑ, όπου μπορείς όμως και να κολλήσεις μέσα του και να μη βγεις
ποτέ.
Η αφήγηση του Όσκαρ, που αρχίζει σ' ένα καφέ καλλιτεχνών και συνεχίζεται για να
ολοκληρωθεί στις όχθες του ποταμού Τάγου, έχει χαρακτήρα αλληγορικό κι
υπάρχει ασάφεια χώρου και χρόνου - αν κι αναφέρεται σε γεγονότα που συνέβησαν
ή που θα μπορούσαν να συμβούν...

Χαρακτηριστικά Βιβλίου
- Διαστάσεις: 14 x 21 cm
- Βάρος: 0.250 kg
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