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«Για να κάνεκ θαύµα πρέπει 
να πιστεύει στα θαύµαια» 

Τριών χρόνων στο Βαθύ tns Σάµου 

Tns Mapfas Στασινόπουλου 

ΜΙΑ ΑΕΙΘΑΑΗΙ ΚΥΡΙΑ των γραµµάτων, 
µε αξιοθαύµαστη µνήµη, 

αφηγείται την πρώτη εικοσαετία από 
την πλούσια σε εµπειρίες ζωή της, 
µε την αµεσότητα του βιωµένου και, 
όπου χρειάζεται, µε την ικανότητα 
anooraoionoinans του ασκηµένου 
τεχνίτη- µε την ίδια όµως πάντα νεανική 

και σκανταλιάρικη διάθεση 
που τη χαρακτηρίζει. Εµβόλιµα, µε 
ευδιάκριτη πλαγιογράµµατη γραφή, 
ενσωµατώνει στην αφήγηση σκέψεις, 

σχόλια, πληροφορίες και εκ 
των υστέρων εκτιµήσεις. Σε ένα τέτοιο 

εµβόλιµο διαβάζουµε γι' αυτήν 
τη συνύπαρξη πρωτερόχρονου και 
υστερόχρονου: «Τώρα, το ncos βρέθηκα 

στην Τασκένδη; To λέω στην 
"Αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα". 

Και για να ησυχάσουν οι πάντες, ο 
Αχιλλέας δεν ήτανε ποτέ ο άντρας 
µου ούτε ο αρραβωνιαστικόε µου. 
To µυθιστόρηµα to θέλησε έτσι. Τώρα 

όµως δεν γράφω µυθιστόρηµα. 
Γράφω για τη ζωή µου όσα θυµάµαι, 

γιατί δεν έχουν περάσει µόνο 
δεκατέσσερα χρόνια, µα πολλά, 
πάρα πολλά».Με την απογειωτική 
γοητεία του παραµυθιού και τη φρεσκάδα 

του προφορικού λόγου, n Αλκή 
Ζέη διηγείται πράγµατα αληθινά, 

για τα παιδικά ins χρόνια στη Σάµο" 
και τα υπόλοιπα στην Αθήνα1 για τα 
πρώτα πεζά Tns, το κουκλοθέατρο 
της Περράκη και τον Κλούβιο- για τη 
«Νεανική Φωνή» και τον Κωστή Σκαλιόρα- 

για tous φίλους και tous συνοδοιπόρους- 
για την Κατοχή και την 

Αντίσταση- για την Απελευθέρωση 
και τον επάρατο Εµφύλιο. Ενδιαφέ- 

ρουσεε φωτογραφίε3 εµπλουτίζουν 
την έκδοση. 

Είτε γράφει n ενδεκάχρονη Αλκή, 
Κούλι τη φωνάζουν οι δικοί uis, 

µε µαλακό µολύβι φάµπερ νούµερο 
δύο, γράµµατα για να τα στείλει στον 
αγαπηµένο tns Πυθαγόρα στη Σάµο 
n αναλφάβητη οικιακή tous βοηθό3 

Θοδώρα (την εκδούλευσπ ζπλωσαν 
και καρπώθηκαν όλες οι υπηρέτριεε 

Tns πολυκατοικίας, nptinss 

θαυµάστριες του συγγραφικού Tns 

ταλέντου)- είτε συγγράφει n δόκιµη 
και πολλάκιε βραβευµένη Αλκη Ζέη 
σε σύγχρονο κοµπιούτερ (στη χρήση 

του οποίου επιδόθηκε από πολύ 
νωρίς), το αποτέλεσµα είναι το ίδιο 
απλό, µεστό, φυσικό, xcopis κουραστικές 

ωραιοποιήσεις και περιττά 
στολίδια. Σε Ai'yss γραµµέε µέσα διατρέχει 

τη δική της ζωή καιτην ιστορία 

ΑΛΚΗ ΣΕΗ 
«Με µολύβι φάµπερ 
νούµερο δύο» 

Μεταίχµιο, 2013, σελ. 386 

ins Ελλάδα5, τη µία µέσα στην άλλη, 
τη µία δίπλα στην άλλη- n Ιστορία 
παράλληλα µε τις ατοµικές µικροϊστορίες. 

Συνοδοιπόρος ισόβιος n 

αδελφή Tns Λενούλα, στην οποία 
είναι αφιερωµένο και το βιβλίο. Τα 
πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος, 

ο nannous, οι γονείς, ο 
Συνέχεια στην επόµενη σελίδα 

«Για να κάνεκ θαύµα πρέπει 
να πιστεύει στα θαύµαια» 

www.clipnews.gr
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«Για να κάνε» θαύµα πρέπει να πιστεύει στα θαύµατα» 

∆εκαεφτά χρόνων και, δεξιά, µε τηΖωρζΣαρρήµε το γαµήλιο φουστάνι 

Συνέχεια από την προηγούµενη σελίδα 

Seios Πλάτων και n ∆ίδω Σωτηρίου, 
οι πανέµορφες αδελφές Tns 

µαµάς Ελλης. ∆ιαρκεί, σύντοpes 
και περιεκτικές αναφορές 

στη φιλία και τη σχέση Tns µε 
τη ΖωρζΣαρρή, από τα παιδικά 
tous χρόνιακαι µέχρι ιον θάνατο 

εκείνης: «Η Ζωρζπάει πια, δεν 
θα µε περιµένει στη στάση του 
λεωφορείου». Σελίδες για τη 
Μελίνα, τον Κουν, την Αλέκα 
Πάίζη, την Ελένη Βακαλό, τον 
Μάνο Ζαχαρία· για τη γνωριµία, 
τον έρωτα και την κοινή ζωή tous 

µε τον Γιώργο Σεβαστίκογλου: 

«Στον Σεβαστίκογλου βλέπω και 
θαυµάζω κάθε στιγµή, όχι µόνο 
όσα έχει κάνει αλλά και όσα θα 
µπορούσε να κάνει. Η απάντηση 
γιατί δεν τα έκανε βρίσκεται στην 
Ιστορία Tns Ελλάδας», θυµάται 
τα λόγια του Αντουάν Βιτέζ· για 
τον Γκάτσο και τον Νίκο Καρύδη 

(νεανικούς έρωτες της Λενούλας)· 
για τον Ελύτη, τον Μάριο 

Πλωρίτη και τον Χατζιδάκι· για 
τον Μέντη Μποσταντζόγλου 
και τον ∆ηµήτρη ∆εσποτίδη- και 
ποιος δεν αναφέρεται από όλους 
τους σπουδαίους Ελληνες του 
εικοστού αιώνα. Αφήγηση υποταγµένη 

στα παιχνίδια της µνήµης, 
άλλοτε υπερβολή και άλλοτε 

έλλειψη, αλλού λεπτοµέρειες 
εντυπωσιακές και αλλού κενά 
δυσεξήγητα ακόµη και για την 
ίδια τη συγγραφέα.Εγχειρίδιο 
κοινωνικής συµπεριφοράς και 
υγιών φιλικών και οικογενειακών 

σχέσεων θα µπορούσαµε 
να το χαρακτηρίσουµε- βιβλίο 
για τη λογοτεχνική και εκδοτική 
ζωή των χρόνων Tns. Κανονικό 
προσκλητήριο λογοτεχνών που 
συχνάζουν στον νεοϊδρυµένο 
Ικαρο, από το 1943 και µετά. 
Και από την άλλη ο πόλεµος του 
'40 και n Κατοχή, n πείνα και ο 
Εµφύλιος. Σκληρές σκηνές του 
περνούν καρέ καρέ από το µυαλό 

και από το µολύβι φάµπερ 
νούµερο δύο Tns Αλκής. Ευτυχισµένες 

ώρες της Απελευθέρωσης 
από τους Γερµανούς, 

µε υποδειγµατική απλότητα και 
ακρίβεια: «12 Οκτωβρίου 1944 
µε υποδειγµατική απλότητα και 
ακρίβεια: «12 Οκτωβρίου 1944, 
να µην την ξεχάσω ποτέ στη ζωή 
µου αυτή τη µέρα». 

Κύρια διακριτικά του βιβλίου 
n οικονοµία και n ισορροπία στην 
κατανοµή του υλικού. Επαναλαµβανόµενες 

φράσεις (γνωστή τα- 
κτική της Ζέη) κρατούν τη συνοχή. 

Αποφθέγµατα που βγαίνουν 
ως απλές απολήξεις σκέψεων: 
«Στη ζωή µου έχει παίξει µεγάλο 
ρόλο n πρώτη στιγµή που γνωρίζω 

έναν άνθρωπο. Μόλις γνώρισα 
τον Γιώργο, ένιωσα εµπιστοσύνη: 

Η πρώτη επαφή µου µε τον 
Κουν µε γέµισε δέος». Με τρεις 
πινελιές, µε δύο χαρακτηριστικά 
επίθετα, µε µία παροµοίωση, 
έτοιµες οι προσωπογραφίες. 
Εκείνο όµως που κάνει το βιβλίο 
ευχάριστο και διασκεδαστικό, 
παρά τις στενόχωρες ιστορικές 
συνθήκες που χαρακτηρίζουν τα 
χρόνια 1925-1945 (τόσο το χρονικό 

άνυσµα του βιβλίου), είναι το 
ιδιότυπο διαρκές και ευρηµατικό 
χιούµορ της Αλκής· µε µία έξυπνη, 

ανώδυνη ατάκα αποφορτίζει 
τη θλίψη ή την ένταση. 

Βιβλίο για παιδιά ή για µεγάλους; 
Είναι το ερώτηµα που 

συχνά υποβάλλεται σε κάθε 
καινούργιο βιβλίο της συγγραφέως. 

Ενα βιβλίο για όλους<θα 
έλεγα, χωρίς καµία επιφύλαξηγιατί 

n Αλκη Ζέη γράφει βιβλία 
άρτια, µε δοµή και ολοκληρωµένους 

χαρακτήρες, µε σωστά 
δοµηµένες ανθρώπινες σχέσεις 
και δραστικές συναισθηµατικές 
καταστάσεις. 
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