Είδος: Εφημερίδα / Κύρια / Θεσσαλονίκης / Ημερήσια
Ημερομηνία: Τετάρτη, 16-03-2011
Σελίδα: 30
Μέγεθος: 432 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 3400
Επικοινωνία εντύπου: (2310) 560.000
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

'Τι είναι αυτό που δίνει ή θα
μπορούσε να δίνει μια άλλη
διάσταση στη ζωή; Και τα
γεγονότα πώς φτιάχνονται;"
Η πρωταγωνίστρια του νέου
βιβλίου της Μάρως Δούκα
'To δίκιο είναι ζόρικο πολύ"
(εκδ. Πατάκη)
"περιδιαβαίνει" την Ιστορία
με απορίες σαν αυτές,
αναζητώντας την αλήθεια
των γεγονότων.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΗΣ ΜΑΡΩΣ ΔΟΥΚΑ

Ο μύθος των ανθρώπων
και της ιστορίας
γιακής υφής αναδρομικό χρονικό
της ζωής του.

ΤηςΈλσας Σπυριδοπούλου
elsaspi@gmail.com

συγγραφέας θα βρεθεί
αύριο στη θεσσαλονίκη
για να παρουσιάσειτο βιβλίο
της. Μια δουλειά "καλοχτισμένη",
με πισωγυρίσματα στο
χθες καιτο σήμερα,με πολλήΙστορία,
αλλά και πολλέςανθρώπινες
ιστορίες, που αναπόφευκτα αφήνουν
το δικό τους στίγμα στα κοινωνικά
γεγονότα.

Η

Χρονικό ζωής
Η φοιτήτριαΒιργινίαΠαγώνη
διακόπτειτις σπουδέςτης στην
Αθηνακαι επιστρέφεισταΧανιά.
"Κουβαλά" την αυτοκτονίατου
πατέρα της, τις ματαιωμένες
ερωτικές σχέσεις της, τη μοναξιά,
τη θλίψη.Αναζητά μια ζωή.
Αναζητά τον εαυτό της. "Ούτε
τολμούσα να πω ότι θα ήθελα
να είμαι χρήσιμηστην κοινωνία.
Και πώς μπορεί κανείς να είναι
χρήσιμος; Με το να είναι ο εαυτούλης
του; Στρατιές μοναχικών
εαυτούληδων πάνε και έρχονται
και συνωστίζονταιμε τη φιλοδοξία
να είναι χρήσιμοιστην κοινωνία...
Τόσα καιτόσαλένε γιατη μοναξιά.
Εγώ εν μέρει την είχα επιλέξειτη
δική μου", λέει. "θα ήταν καλά
αν μπορούσαμε,όπως πλενόμα-
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ΜΑΡΟ ΛΟΥΚΑ

το δίκιο
είναι ζόρικο
πολύ

i

Λόγος και σιωπή
Απόμέρα σε μέρα n Βιργινίαμέσα
από τον μύθο του παππούτης
χώνεται όλο και mo βαθιά στην
ιστορία,ενώ ταυτοχρόνωςαναζητάει
τον δικό της μύθο, τη δική της
συνείδηση.Προσπαθείνα ανιχνεύσει
πόσααπό τα στοιχεία που της
αποκαλύπτονταιμέσα απότα ημερολόγι
του παππούτης είναι αλήθεια
και πόσα συγκαλύπτονται
εσκεμμένα από τον συγγραφέα
τωνημερολογίων.
Σκαλίζεισυνεχώς
να βρειτηναλήθεια.Ζώνταςμάλιστα
Η Μάρω Δούκα
σε μιαεποχήαον τη σημερινή,"που
δημιούργησε ένα βιβλίο
τα γεγονότα έρχονται και μας βρίσκουν
«καλοχτισμένο», με
ως τηλεοπτικέςεικόνες στα
πισωγυρίσματα στο χθες
και το σήμερα, με πολλή
σπίτιαμας", αναρωτιέταιεάν "όλα
Ιστορία, αλλά και πολλές
τελικά είναι θέμα οπτικήςγωνίας",
ανθρώπινες ιστορίες.
ακόμη και n ιστορία.
Η πορείατης σε μια διαπίστωση
την οδηγεί: το δίκιο στην ιστορική
εκδοχή του είναι ζόρικο πολύ. Κι
όσο πιοζόρικο,τόσο και πιοσυχνά
στε και αλλάζουμε ρούχα,
λημεριάζει με τ' άδικο. Εξάλλου,
να αλλάζουμε και τη ζωή
"πηγέςτης ιστορίαςδεν είναι μόνο
μας".
τα αρχεία,τα ντοκουμέντα,οι μαρτυρίες.
Καθώς όμως αφοσιώνεται
Είναι και n σιωπή".
στον υπέργηρο και
, ανήμπορο παππούτης,
I σαν να ανακαλύπτει μια
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

άλλη ζωή. Ειδικάόταν κάποια•Βιβλιοπωλείο "Ιανός" (Αριστοτέλους
7). Αύριο, 17 Μαρτίου, στις 7
στιγμή ο αδελφός
μ.μ., παρουσίαση του βιβλίου της
της μητέρας της τής εμπιστεύεται
Μάρως Δούκα "To δίκιο είναι ζόρικο
τα τετράδιατου
πολύ" (εκδ. Πατάκη).
παππού,ένα ημερολο¬

