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Ένα καλό βιβλίο μπορεί να γίνει ένας πολύ καλός φίλος. Μια ιστορία μπορεί να σου 

κρατήσει συντροφιά έναν βαρύ χειμώνα ή ένα καυτό καλοκαίρι. Να σε οδηγήσει σε άλλους 

κόσμους, άλλες εποχές. Γνωρίζοντας τους ήρωες μπορεί να ταυτιστείς μαζί τους, να τους 

αγαπήσεις και να κατανοήσεις τα λάθη που κάνουν. Ή ακόμη να θυμώσεις με τις επιλογές 

τους και να περιμένεις την λύτρωση από την μοίρα, που αργά ή γρήγορα θα έρθει. 

Έτσι είναι και αυτό το βιβλίο. Το «Ουίσκι μπλε», με την απίστευτα προσεγμένη επιμέλεια 

στην εμφάνισή του, σε προϊδεάζει για τις περιπέτειες που θα ακολουθήσουν. Ανήκει στην 

κατηγορία των βιβλίων που διαθέτουν ένα ξεχωριστό εξώφυλλο, τραβούν αμέσως τα 

βλέμματα πάνω τους και θέλεις να τ' αγγίξεις, να τα νιώσεις. Τα ασημί, ανάγλυφα γράμματα 

του τίτλου, το ναυτικό καπέλο, αλλά κυρίως το φινιστρίνι με τη θάλασσα να φαίνεται στο 

βάθος, δεν μπορούν παρά να σε προδιαθέτουν για την ιστορία του. Πράγματι, ναυτική 

ιστορία... 

Ο κεντρικός χαρακτήρας του βιβλίου, ο Μιχάλης, έχοντας χάσει τον καπετάνιο πατέρα του 

από παιδί, αποφασίζει στα 20 πλέον και διανύοντας τη δεκαετία του '50, να παρατήσει τις 

δουλειές που έκανε μέχρι τότε, που του προσέφεραν ανεπαρκές εισόδημα, να ακολουθήσει το 

μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα και να πιάσει δουλειά σε ορυχείο στο Βέλγιο. Η δουλειά 

σκληρή και η ζωή σκληρότερη, βιώνοντας τον ρατσισμό ζώντας σε έναν άλλο τόπο, μακριά 

από την πατρίδα και την οικογένειά του. Μετά από καιρό δοκιμάζεται και στη Νέα Υόρκη, 

όπου ξεκινώντας να δουλεύει στις αποβάθρες, δε στεριώνει. Είναι εμφανής η σχέση του με τη 

θάλασσα και κάτι συνεχώς τον σπρώχνει να δουλέψει σε αυτή. 
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Μέσα σε όλα, βλέπουμε τη ζωή των ναυτικών, τους κινδύνους, τα βάσανα και όλα όσα 

αφήνουν φεύγοντας. Περιγράφεται η προσμονή των δικών τους ανθρώπων, που μένοντας 

πίσω αγωνιούν για την τύχη των θαλασσοδαρμένων. Τους έρωτες, τους οικογενειακούς 

δεσμούς, τις φιλίες και όλα εκείνα που είναι σαν να πατούν το «μαγικό κουμπί της παύσης» 

και αναμένουν τον επαναπατρισμό για να συνεχίσουν να αναπνέουν και να ζουν όπως 

ακριβώς τη μέρα που τα κοίταξαν για τελευταία φορά. 

Ποιος δεν έχει νιώσει την απώλεια; Ποιος δεν πόνεσε με αυτή; Ποιος δεν έκλαψε με κάποιο 

αγαπημένο του πρόσωπο που οι συγκυρίες τον ανάγκασαν να φύγει μακριά; Και οι ναυτικοί; 

Αυτοί που μένουν, δουλεύουν και γερνούν σε αυτή; Ανησυχείς διπλά για εκείνους, μήπως σε 

ξεχάσουν, μήπως πάθουν κακό, μήπως δεν γυρίσουν. Αλλά περισσότερο θυμώνεις με το 

εαυτό σου, που είσαι εδώ και αυτοί εκεί και δεν μπορείς να τους φροντίσεις, να τους 

προστατέψεις, να αποτρέψεις το κακό. Κάθεσαι και απλά περιμένεις την επάνοδό τους. 

Είναι όμως μαγική η στιγμή που βλέπεις το αγαπημένο σου πρόσωπο σώο και αβλαβή. Να 

μπορείς να τον αγγίξεις, να τον αγκαλιάσεις και να ακούσεις τους χτύπους της καρδιάς του να 

μπερδεύονται στον ακανόνιστο ρυθμό των δικών σου χτύπων. Αυτό το οικείο χαμόγελο που 

σου χαρίζει μόλις διασταυρωθούν τα βλέμματά σας, που φέρνει στο μυαλό τη σκέψη πως 

άξιζε όλη η αναμονή. 

Ένα καθηλωτικό μυθιστόρημα, με γλαφυρές περιγραφές για την μεταπολεμική κατάσταση 

στην Ελλάδα. Η περιγραφή της Σαντορίνης αλλά και του Πειραιά είναι τόσο λεπτομερής που 

φαντάζει ζωντανή μπροστά στα μάτια σου. Νιώθεις να περπατάς πλάι στους ήρωες, να 

αφουγκράζεσαι τους ήχους της πόλης και να αισθάνεσαι τις μυρωδιές της γειτονιάς της. Κάθε 

σελίδα μοναδική, με το ενδιαφέρον του αναγνώστη να παραμένει αμείωτο από την πρώτη 

γραμμή έως την τελευταία λέξη. 

Το άρθρο γράφτηκε από τη Σοφία Κασίμη. 

- See more at: http://www.eblogus.com/texnes-politismos/vivlia/item/226-biblio-tesu-mpaila-

ouiski-mple.html#sthash.Y38IrHCa.dpuf  
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