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ΑΛΚΗ ΖΕΗ ΠΡΟ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

To «µάθηµα», n θεία 
∆ιδώ και τα ∆εκεµβριανά 
«To παραµύθι της ζωής της» µε φόντο µεγάλα ιστορικά γεγονότα της ελληνικής 
Ιστορίας, στο νέο βιβλίο της συγγραφέως που θα κυκλοφορήσει στις 24 του µηνός 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΡΟΥΜΠΟΥΛΑ 

dirouboula@pegasus.gr 

«A; 
v µε ρωτούσαν τι θα 'θελα να έχει εξαφανιστεί 

από τη ζωή µου, από τα τόσα ^ 
που πέρασα, και δεν ήτανε και λίγα, 

θα απαντούσα αµέσου xcopi's καν να σκεφτώ: Ο 
∆εκέµβρηβ του '44». Η Αλκη Ζέη, φοιτήτρια τότε 
στη Φιλοσοφική, ερωτευµένη µε τον θεατρικό 
συγγραφέα, στενό συνεργάτη του Κουν, κατο-, 
πινό σύζυγο Tns Γιώργο Σεβαστίκογλου, µέσα 
oris παρέεβ των Γκάτσου, Πλωρίτη, Εµπειρίκου, 
Ελύτη κ.ά., ΕΠΟΝίησσα, βρέθηκε µε τη θεία ins, 
τη «θείτσα» onoos αποκαλούσε µε την αδελφή 
Tns τη ∆ιδώ Σωτηρίου, οτο Σύνταγµα. Η ∆ιδώ µε 
τη φωνή npipavravas και n ίδια παράφωνα 
τραγουδούσαν «Λαοκρατίακι όχι βασιλιά...». 
Ξαφνικά n ∆ιδώ φωνάζει: «Χτυπάνε». Πυροβολισµοί, 

πάλι τραγούδια, πάλι πυροβολισµοί.... 
Η πολυαγαπηµένη Tns φίλη ΖωρζΣαρρή τραυµατίστηκε, 

παραλίγο να χάσει το χέρι και το πόδι 

tns. 
Στα ∆εκεµβριανά, που καθόρισαντην εξέλιξη 
Tns ζωήβ Tns και οδηγήθηκε δέκα χρόνια 

αργότερα στην Τασκένδη (os πολιτική πρόσφυyas, 
n Αλκη Ζέη σταµατά την αφήγηση των 

πρώτων είκοσι πέντε χρόνων του βίου Tns στο 
καινούργιο Tns βιβλίο «Με µολύβι φάµπερ νούµερο 

δύο», το οποίο θα κυκλοφορήσει cms 24 
του pnvos από το «Μεταίχµιο». 

Η Αλκη Ζέη έχει ζήσει εµπειρίεβ που αρκούν 
για να γεµίσουν χιλιάδε5 σελίδεβ. Ολα Tns τα 
έργα περιέχουν στοιχεία αυτοβιογραφικά, µε 
κορυφαίο τη µεγαλόπνευοτη «Αρραβωνιαστικιά 
του Αχιλλέα», βασισµένο στη ζωή Tns µετά τα 
∆εκεµβριανάκαι κυρίωβ στην περίοδο Tns Τασκένδη. 

Αυτήν τη φορά opcos, µιλώνταβ σε πρώτο 
πρόσωπο, κάνει µία συναρπαστική αναδροµή 
στην εποχή που m διαµόρφωσε, στα χρόνια Tns 
αθωότητα^ και Tns ενηλικίωσηβ, στα πρώτα Tns 
διαβάσµατα και συγγραφικά βήµατα, αλλά και 
cms λογοτεχνικέε παρέεε Tns Αθήναε, εκείνεδ 
που διαµόρφωσαν τον σύγχρονο πολιτισµό pas. . 
Ζωντανεύει µία εποχή που n νεολαία ποτιζόταν 
µε το όνειρο για ένα καλύτερο αύριο (οι διαψεύσει 

ήρθαν µετά), που ο Πόλεµθ5, n Κατοχήκαι 
ο επικείµενο5 Εµφύλΐ05 τσάκιζαν tis ζωέβ ή tis 

διαµόρφωναν αλλιαν. 

Στη Σάµο 
Η Αλκη, ραζί µε την αδερφή Tns Λενούλα, 

oncos την αποκαλεί, πέρασε τα πρώτα παιδικά 
Tns χρόνια στη Σάρο, τόπο καταγωγήβ inspnripaTJis. 

Στην Αθήνα µεγάλωσε κάτω από το άγρυπνο 
βλέµµα του αυστηρού πατέρα, υπαλλήλου 

τραπέζι και καλλιεργηρένου ανθρώπου. To 
«µάθηµα» του επαναστατηµένου ήδη Κώστα 
Αξελού («να φτιάχνετεϊστορίεβ µε το µυαλό oas 
και να ns ξεφουρνίζετε (nous γονείβ oas») αποδείχτηκε 

σωτήριο για tis δΰο αδελφέε, που δεν 
µπορούσαν να ξεµυη'σουν από το σπίτι. Από το- 

ΑΛΚΗ ΖΕΗ 

τε, opoos, που εµφανίστηκε στην οικογένεια µια 
Μικρασιάτισσα, n οποία παντρεύτηκε τον όρορφο 

θείο Tns, Πλάτωνα, άλλαξαν πολλά, αφού n 
αριστερή ∆ιδώ Σωτηρίου έσπειρε πολλά «ζιζάνια»... 

Στη σελίδα 214, n συγγραφέα5 αποκαλύπτει 
τον τίτλο, αναφέρονταε on ο λατρεµένοβ θείοβ 
Πλάτων, µαθηµαηκόε, ins χάρισε πριν από τον 
Πόλεµο δέκα µολύβια φάµπερ νούµερο δύο. 
Ano os πρώτε8 τάξειβ του Γυµνασίου ακόµα άρχισε 

να γράφει, αρχικά για το κουκλοθέατρο. 
Evas από tous ήρωέε Tns είναι ο nepi<pnpos 
Κλούβα. Μια τέιοια παράσταση είδε έκπληκτη 
να παρακολουθούν οι Εµπειρίκοι, Ελύτ-ns, Πλωpfms, 

Hcaiaos και Σεβαστίκογλου. 
Είναι σπαρακτικέβ οι σελίδε5 που αφιερώνει 

(Tns σχέσεΐ5 που διαρορφώθηκαν στη συνέχεια, 
τή δική Tns ρε τον Σεβαστίκογλου και Tns αδελφήβ 

Tns µε τον Γκάτσο, αλλά και στην είσοδο των 
δύο κοριτσιών στην παρέα του «Λουµιδη». Η 

Λενούλα µε τον κατά δέκα χρόνια µεγαλύτερο 
Tns N. Γκάτσο τιταν ένα πανέµορφο ζευγάρι, που 
tous καµάρωνε n Αθήνα, γράφει. 

Οσο για την ίδια, µπήκε στον κόσµο του κατά 
δεκαπέντε χρόνια ρεγαλύτερού Tns Σεβαστίκογλου, 

στον οποίο κατοικούσαν ο Κουν, σι µεταφράσει 
Λόρκα κ.ά., n θεωρία του Στανισλάφσκι, 

n πίστη στο συγγραφικό ταλέντο tns αγαπηµέvns 
του. Αλλά και η ΕΠΟΝ και τα µεγάλα ιδανικά 

στα οποία γαλουχήθηκε κι εκείνη, µε πολλά τιµήµατα. 

«ME ΜΟΛΥΒΙ ΦΑΜΠΕΡ 
ΝΟΥΜΕΡΟ ∆ΥΟ» 

ΑΛΚΗ ΖΕΗ 

I Αυτοβιογραφία 
I Εκδόσεΐ5 «Μεταίχµιο» 
I Σελίδες: 392 
I Τιµή: 16,60 € 

Η Αλκη Ζέη ανακαλεί το µακρινό παρελθόν 
Tns και µε καθαρό βλέµµα, κρυστάλλινη διαύγεια 
και πολύ χιούµορ συνθέτει πετράδι πετράδι «το 
παραµύθι Tns ζωή$» Tns, µε φόντο µεγάλα ιστορικά 

γεγονότα Tns auvxpovns ελληνική5 ιοτο: 
pfas. To αποτέλεσµα διαβάζεται απνευστί µέχρι 
το τέλοβ. 

«ΕΤΣΙ ΖΗΣΑΜΕ...» 

Χρειάστηκε πολλή αγάπη αλλά και µνήµη, 
λέει n Αλκη Σεη, για να γράφει την ιστορία 
Tns Iams Tns, έστω ρέχρι τ® φοβερά ∆εκερ* 
βριανά. Σε αντίθεση µε το µυθιστόρηµα, 
οτο αυτοβιογραφικό βιβλίο όπου τα πρόσωπα 

και τα γεγονότα είναι αληθινά, δεν επιτρέπεται 
να λαθέψεις. Ευτυχώς, συνεχίζει, 

που n µνήµη Tns aoeAcpnsTns, Tns Λενούλα5, 
στην οποία και αφιερώνει το βιβλίο, αφού 
n ζωή Tns µπλέκεται αµεα® µε τη δική 

Tns, είναι αλάνθαστη. Μόλ^ διάβασε αυτά 
που έγραψε Tns είπε: «Ετσι ζήσαµε, έτσι ήταν 

αυτοί που γνωρίσαµε και αγαπήσαµε». 
«Τώρα no» Ιαναθυµήθΐϊΐκε5 την. ιστορία pas 
θα (θελε5 να είχαµε ζήσει µια άλλη ζωή;» τη 
ρωτά n Αλκη Ζέη. «Με τίποτα» απάντησε εκείνη. 

«Με τίποτα» συµπλήρωσε και n συγypacpias. 

y*- ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ 

«Ολοι... 
βγαίνανε στα 
παράθυρα 
να τη δούνε» 
«Τα καλοκαίρια που πηγαίναµε στο Ελληνικό 

ερχότανε-µαζί µε τον νονό µου 
καβάλα σε µοτοσικλέτα. Ολοι απ1 τα 
γειτονικά σπίτια βγαίνανε στα παράθυρα 
να τη δούνε. Η µοτοσικλέτα είχε στο 
πλάι ένα καλάθι που καθότανε µέσα 
καµαρωτοί ο Πλάτων, γιατί στη σέλα 
καθότανε n ∆ίδω που οδηγούσε. Φορούσε 

ζιπ κιλότ, δεν φορούσαν ακόµη 3 
"παντελόνια οι γυναίκεβ, και φυσικά τον 
µπερέ Tns. Λαχταρούσαµε να µπούµε 
στο καλάθι και να pas πάει βόλτα. Ο 
µπαµπάβ όµωβ Tns είχε κάνει αυστηρή 
προειδοποίηση: "Κοίταξε µην tis πάρειβ 
ποτέε auris για βόλτα, γιατί ο' την έκοψα 
την καληµέρα" (...) όσο διάσηµη και να 
'γινε µετά, n Μεγάλη ∆ίδω Σωτηρίου, 
παρέµεινε πάντα για pas n θείτσα pas 
που έπαιξε µεγάλο ρόλο στη ζωή όλων 
pas, µικρών και µεγάλων». 

Η Λενούλα 
µε τον Γκάτσο 
«Η Λενούλα (αδελφή tns Αλκηε Σεη) δεν 
άντεχε άλλο. ∆εν µπορούσε να κάνει 
κανένα µελλοντικό όνειρο µε τον Γκάτσο 

(...) Ετσι αποφάσισαν να χωρίσουν. 
Η Λενούλα στο µεταξύ είχε αρχίσει να 
δουλεύει στον "Ικαρο" (...) Για να ξεπεράσει 

τον Γκάτσο τη βοήθησε ο Ni'kos 

Καρΰδηε, που γίνανε πολύ φίλοι (...) 
και τέλθ5 έγιναν ζευγάρι. Ο Tkotoos 
πηγαινοερχότανε στον "Ικαρο", χαιρετιότανε 

πολύ φιλικά µε τη Λενούλα, µα 
φαίνεται δεν είχε πάρει είδηση τον δεσµό 

Tns µε τον Καρϋδη.-Οταν ξαφνικά 
κατάλαβε, πήγε και του έσπασε τα τζάµια 

του σπιτιού του κι απειλούσε ncos 
θα βόλει φωτιά στον "Ικαρο". Ο Πατσι(pas 

έξαλλοβ, όλοι αναστατωµένοι, µόνο 
ο Ελύτηβ καθόταν ήρεµοε ήρεµοβ στην 
καρέκλα του και χαµογελούσε. 

-Ηρεµήστε, βρε παιδιά, µην τον ακούτε 
τι λέει. Autos ούτε µύγα δεν πειράζει». 
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ΣΕΗ &$*Ά "Σιτι fum µον έχει παίξει µεγάόΙο ρόΒο n πριυιη στιγµή που yvwpifw-έναν άνθρινπο. Modis γνώρισα 

ιον Γιινργο (Σεβαστίκογθον), ένιινσα εµπιστοσύνη. Η πρινιη επαφή µον µε τον Κουν µε γέµισε δέος» 
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