
 

 

 

 

 

 

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

«ΕΝΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ, ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΟΥ» 
 
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

 Η Γραμματεία Πολιτισμού της ΟΤΟΕ σε συνεργασία με τις Εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ διοργανώνουν 
μια βραδιά αφιερωμένη στη σύγχρονη συγγραφέα ΜΑΡΩ ΔΟΥΚΑ. 

Η εκδήλωση γίνεται στα πλαίσια του κύκλου «Ένα απόγευμα, ένα βιβλίο και ο συγγραφέας 
του», ως βήμα συνάντησης των τραπεζοϋπαλλήλων με τη Λογοτεχνία. 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 

την ΠΕΜΠΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 και ώρα 7 το απόγευμα 

στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ομοσπονδίας  

(Βησσαρίωνος 9 & Σίνα, 4ος όρ.), 

στην παρουσίαση του βιβλίου «ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥ» της Μάρως Δούκα. 
 

Κάθε εποχή με τα δικά της χαρακτηριστικά αφήνει τα δικά της τραύματα, τραύματα που 
δίνουν στον καθένα μας μια άλλη προσωπικότητα, αποτελούν μια ξεχωριστή ζωή. Αυτές οι ζωές 
αναμειγνύονται από τη συγγραφική τέχνη της Μάρως Δούκα, χαρίζοντάς μας τους λογοτεχνικούς 
της «ποταμούς». 

Είναι από τους πιο καταξιωμένους, σύγχρονους λογοτέχνες με πλούσιο συγγραφικό έργο.  

Μας αφιερώνει λίγες ώρες, για να μοιραστεί μαζί μας τις σκέψεις της και να συζητήσουμε, 
για να τελειώσει η βραδιά με την ικανοποίηση μιας πνευματικής μέθης. 

Σύντομη βιογραφία της: Γεννήθηκε το 1947 στα Χανιά (Κρήτη) και από το 1966 είναι 
μόνιμος κάτοικος της Αθήνας. Είναι απόφοιτος του Ιστορικού και Αρχαιολογικού Τμήματος της 
Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η Μάρω Δούκα έχει τιμηθεί με το «Βραβείο Νίκος 
Καζαντζάκης» του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης για το συγγραφικό έργο της «Η αρχαία σκουριά». Επίσης 
με το Β’ Κρατικό Βραβείο για το μυθιστόρημά της «Πλωτή πόλη». Για το μυθιστόρημά της «Αθώοι και 
φταίχτες» τιμήθηκε αφενός μεν με το Βραβείο Πεζογραφίας «Κώστα Ουράνη» της Ακαδημίας 
Αθηνών, αφετέρου δε με το Βραβείο Balkanika (2005). Πολλά από τα διηγήματα και μυθιστορήματα 
της Μ. Δούκα έχουν μεταφραστεί σε πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες. 
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Η Μάρω Δούκα έχει εκδώσει πάνω από είκοσι τίτλους. Ενδεικτικά: Το δίκιο είναι 

ζόρικο πολύ, Αθώοι και φταίχτες, Πού 'ναι τα φτερά, Η Πηγάδα-Κάτι άνθρωποι-Αθοπετού, 

Ουράνια μηχανική, Η Αρχαία σκουριά, Οι λεύκες ασάλευτες, Η Πλωτή Πόλη, Καρε Φιξ, Ενας 

σκούφος από πορφύρα, Fool's gold, Εις τον πάτον της εικόνας, Τα μαύρα λουστρίνια, Come forth 

King, Ο πεζογράφος και το πιθάρι του και άλλα… 

 

 Λίγα λόγια για το βιβλίο: Μετά το «Αθώοι και φταίχτες», το «Δίκιο είναι ζόρικο πολύ» είναι 

το δεύτερο μέρος μιας τριλογίας.. Ένα δυνατό πολιτικό, ιστορικό μυθιστόρημα, όπου διαπλέκονται οι 

μικρές φανταστικές ιστορίες της συγγραφέως με την ιστορική αλήθεια, το στοιχείο του ονείρου και 

τον ανθρωπισμό, δίνοντας μια ροή στην αφήγηση, που διατρέχει εκείνη την περίοδο. Ταυτόχρονα 

είναι και ένα αυτοτελές μυθιστόρημα:  Μια φοιτήτρια διακόπτει προσωρινά, για δικούς της λόγους, τις 

σπουδές της στην Αθήνα και επιστρέφει στην οικογένειά της στα Χανιά. Από ένα έγγραφο που πέφτει 

τυχαία στα χέρια της αρχίζει μέρα τη μέρα να χώνεται όλο και πιο βαθιά στη ζωή του παππού της και 

στην πρόσφατη ιστορία της πόλης. Πώς και γιατί οι Γερμανοί παρέμειναν στα Χανιά ως τον Ιούνιο του 

1945; Και τι θα μπορούσε να σημαίνει ότι για δύο μήνες, Μάιο και Ιούνιο του 1945, έπειτα από την 

επίσημη παράδοση της Γερμανίας, ήταν αυτοί, με εντολή των Βρετανών, υπεύθυνοι για την τήρηση της 

τάξεως στην πόλη; Ένα βιβλίο σε πρώτο πρόσωπο για την Ιστορία και την αφήγησή της, το γεγονός 

και τις επιπτώσεις του στην καθημερινότητά μας, τον άνθρωπο και τη θέση του στον κόσμο. Πώς το 

απλό διαλέγεται με το πολύπλοκο, το ατομικό με το συλλογικό, το ιδιωτικό με το δημόσιο, το μεγάλο με 

το μικρό, το δίκιο με το άδικο, το σήμερα με το χθες. 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Παρακαλούμε στείλτε τις συμμετοχές σας στο email στο skartsolias@otoe.gr ή στο φαξ 

210-3640429 . Τηλ. 210-3643872, 6978 113 911 και για άλλες πληροφορίες. 

 

  

        Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 
                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

          ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΚΟΣ                ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 


