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Την Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, η βραβευμένη με Booker Καναδή συγγραφέας Μάργκαρετ 

Άτγουντ, θα βρεθεί στην Αθήνα και θα συνομιλήσει με τον έγκριτο δημοσιογράφο 

Θανάση Λάλα στο Μέγαρο Μουσικής, στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος, στις 7 το 

απόγευμα,  για τις προσφιλείς στο έργο της «Δυστοπίες και την ελληνική επιρροή σε 

αυτές». Η είσοδος είναι ελεύθερη. 

 

Η Μάργκαρετ Άτγουντ επισκέπτεται για πρώτη φορά την Ελλάδα με πρόσκληση των 

εκδόσεων Ψυχογιός, της καναδικής πρεσβείας και του Μegaron Plus. 

 

Αφορμή, η έκδοση του μυθιστορήματός της «Το τέλος του κόσμου» (μτφρ. Εφη Τσιρώνη) 

με το οποίο συμπληρώνονται τα μυθιστορήματα «Ορυξ και Κρέικ» (μτφρ. Εφη Τσιρώνη) 

και «Η χρονιά της πλημμύρας» (μτφρ. Μπελίκα Κουμπαρέλη), και κλείνει η δυστοπική 

τριλογία της για την εποχή μας, την οποία έγραφε τα 12 τελευταία χρόνια. 

http://www.nerit.gr/wp-content/uploads/2014/09/%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%85.jpg


Διπλό ραντεβού μας δίνει την επομένη 25 Σεπτεμβρίου, τόσο στο Public στη 1 το 

μεσημέρι, όπου θα υπογράφει τα βιβλία της, όσο και στο κεντρικό κτίριο του 

Πανεπιστημίου Αθηνών, στις 7 το απόγευμα, όπου θα μιλήσει με θέμα «Η ιέρεια στο 

μπουκάλι: η ελληνική μυθολογία στη δουλειά μου». Σημειώνεται ότι από το 2013 είναι 

επίτιμη διδάκτορας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου 

Η ΜΑΡΓΚΑΡΕΤ ΑΤΓΟΥΝΤ γεννήθηκε στην Οτάβα του Καναδά το 1939 και μεγάλωσε 

στο βόρειο Οντάριο, το Κεμπέκ και το Τορόντο. Σπούδασε στο Κολέγιο Βικτόρια του 

Πανεπιστημίου του Τορόντο και απέκτησε μεταπτυχιακό από το Κολέγιο Ράντκλιφ. Έχει 

γράψει περισσότερα από 40 μυθιστορήματα, ποιήματα, παιδικά βιβλία και δοκίμια. Κατά 

τη διάρκεια της συγγραφικής της καριέρας έχει βρεθεί υποψήφια ή έχει τιμηθεί με 

αμέτρητα βραβεία στον Καναδά και στο εξωτερικό, όπως το βραβείο Premio Mondello 

(1997), το Commonwealth (1987, 1994), το Booker (1989, 1996, 2000, 2003, 2005, 

2007), και το Orange (2001, 2004). Τα βιβλία της έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες 

από 40 γλώσσες και συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες πεζογράφους και κριτικούς του 

Καναδά. Σήμερα ζει στο Τορόντο με το σύντροφο της, το συγγραφέα Γκρέιμι Γκίμπσον. 

Το μυθιστόρημα ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ αποτελεί το τρίτο και τελευταίο βιβλίο της 

ομότιτλης σειράς. Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν επίσης τα δύο πρώτα 

βιβλία, ΟΡΥΞ ΚΑΙ ΚΡΕΪΚ και Η ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ, καθώς και το βραβευμένο 

με το Booker 2000 μυθιστόρημά της Ο ΤΥΦΛΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ. 

 


