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Η γλυκιά επιστροφή της Αλκής Ζέη με δύο βιβλία, ένα δώρο σε καιρούς καραντίνας

Το εξώφυλλο του τελευταίου βιβλίου της Αλκής Ζέη.

Τα σκίτσα είναι του Δ. Μασιώρου και η διασκευή χης Αυυ. Δαρλάση.

Ο «Μεγάλος περίπατος του Πέτρου» έγινε γκράφικ νόβελ.

Η Αλκή Ζέη, μία από τις αγαπημένες συγγραφείς μικρών και μεγάλων.

Υπάρχει παιδί, μα και μεγάλος, 
που να μην έχει διαβάσει «Το 
καπλάνι της βιτρίνας» ή τον 
«Μεγάλο περίπατο του Πέ
τρου»; Η Αλκή Ζέη είναι κα
τά μία έννοια μητέρα και φίλη 
όλων. Ασχέτως της ηλικίας του 
καθενός, υπάρχει ένα σημείο 
όπου όλοι συναντιόμαστε. Και 
αυτό είναι οι διάφοροι κόσμοι 
της, για παιδιά και ενήλικες, 
με εκείνη την τέχνη και την 
ανθρωπιά που χαρακτηρίζει 
όλα τα βιβλία της. Η Αλκή Ζέη 
είναι μια κλασική συγγραφέας 
και θα διαβάζεται και από τις 
επόμενες γενιές, τα βιβλία της 
είναι κομμάτι μιας κοινής πο
ρείας, έχουν δηλαδή συνεκτι
κή επίδραση, όπως θα έχουν 
πιθανότατα και οι καινούργιοι 
τίτλοι που κυκλοφορούν από 
τις εκδόσεις Μεταίχμιο.

Σήμερα κυκλοφορεί «Ο νυ
χτερινός περίπατος της για
γιάς», το τελευταίο βιβλίο της 
Αλκής Ζέη, μια τρυφερή εικο
νογραφημένη ιστορία με τις 
ζωγραφιές του Νικόλα Χατζη- 
σταμούλου. Είναι ένα παρα
μύθι γλυκά μελαγχολικό, που 
μας δένει με την ουσία του 
ανθρώπου, καθώς μιλάει για 
την απώλεια. «Στις Βρυξέλλες, 
την πόλη όπου χτυπάει η καρ
διά της Ευρώπης, χτυπάει και 
η καρδιά της γιαγιάς. Πλήρης 
ημερών, γεμάτη συναισθήμα
τα, εικόνες και μια ευρύτερη 
κατανόηση του κόσμου, η για
γιά γλιστράει έξω από τη ζωή 
σαν να πηγαίνει έναν νυχτερι
νό περίπατο. Εναν μαγικό πε
ρίπατο, που κλείνει τον μεγά
λο κύκλο μιας γεμάτης ζωής».

Σαν να μας στέλνει τον 
δικό της χαιρετισμό, η Αλκή 
Ζέη είναι κοντά μας. Μέρος 
των εσόδων από τις πωλήσεις

του βιβλίου θα διατεθούν στον 
«Οδυσσέα» για την υποστήρι
ξη της δράσης του. Ο «Οδυσ- 
σέας» είναι ένας μη κερδο
σκοπικός οργανισμός που 
ιδρύθηκε από τη Δάφνη Βλου- 
μίδη και Γερμανούς φίλους του 
ξενοδοχείου «Βότσαλα», στη 
Μυτιλήνη. Από την ίδρυσή 
του, το 2012 (στο Βερολίνο), 
ξεκίνησαν προγράμματα απα

σχόλησης, μάθησης και επι
κοινωνίας για νέους πρόσφυ
γες που βρίσκονται στο νησί 
της Λέσβου.

Το βιβλίο μπορείτε να το 
αγοράσετε μέσω Διαδικτύου, 
έως ότου ανοίξουν τα βιβλιο
πωλεία. Και στις 7 Δεκεμβρίου, 
πάλι από τις εκδόσεις Μεταίχ
μιο, το αγαπημένο βιβλίο της 
Αλκής Ζέη, «Ο μεγάλος περί

πατος του Πέτρου», κυκλοφο
ρεί σε μορφή γκράφικ νόβελ. 
Είναι ένα από τα κλασικά και 
αγαπημένα, για παιδιά από 12 
ετών και πάνω, αλλά και για 
ενηλίκους με ανοικτή καρδιά. 
Αναφέρεται στα χρόνια της 
Κατοχής, με κύριο συνεκτι
κό άξονα την ελπίδα. Τη δι
ασκευή του κειμένου έκανε 
η συγγραφέας Αγγελική Δαρ

λάση, που έχει και η ίδια στο 
ενεργητικό της πολλά επιτυ
χημένα βιβλία για παιδιά και 
νέους, ενώ για την εικονογρά
φηση υπεύθυνος είναι ο κομί- 
στας Δημήτρης Μαστώρος. Το 
ελληνικό γκράφικ νόβελ κάνει 
άλματα τον τελευταίο καιρό.
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