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ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ 

Η ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΓΙΑ TO ΠΑΙ∆Ι ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΗΒΗ 

ΠΟΥ ΥΠΗΡΞΕ Η Ι∆ΙΑ. ΑΠΟ ΤΗΜΛΡΙΛΕΝΑ ΑΣΤΡΑΠΕΑΑΟΥ 
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Γράφετε σε χαρτί, σε γραφοµηχανή ή σε κοµπιούτερ;» Την αγαπούν αυτή την 
ερώτηση πολλοί δηµοσιογράφοι, λες και n εκµυστήρευση του µέσου θα αποκαλύψει 

πράγµατα για την «τεχνική κατασκευής» της γραφής, πέρα από το 
υδατόσηµο µιας γενιάς ή µιας ροµαντικής προδιάθεσης από πλευράς του 
συγγραφέα. Η 'Αλκη Ζέη, n συγγραφέας που έχει υπάρξει σηµείο αναφοράς 

στο παιδικό και εφηβικό βιβλίο για όλες σχεδόν τις γενιές που ακολούθησαν τη δική 
της, το δηλώνει από µόνη της, Με µολύβι φάµπερ νούµερο δύο. Εκτός από το καλοξυσµένο 

µολύβι, και µια κόλλα αλληλογραφίας µε γραµµές. Αλλά και ένα µαρµάρινο τραπέζι, 
αυτό της κουζίνας της οικογένειας Ζέη, εκεί όπου πρωτοξεκίνησε «n περιπέτεια της 
γραφής», όπως λέει, µε αφορµή τα ερωτικά γράµµατα που έγραφε για τις υπηρέτριες 
της πολυκατοικίας. To νέο βιβλίο της αγαπηµένης συγγραφέα, το οποίο κυκλοφόρησε 
πρόσφατα ano τις εκδόσεις Μεταίχµιο, είναι αναπόφευκτα αυτοβιογραφικό. 

Γιατί ήρθε n ώρα για την 88χρονη Ζέη, αυτή την τόσο ακµαία γυναίκα µε την αξιοζήλευτη 
διαύγεια πνεύµατος, να κατεβάσει το πέπλο ηµιµυστηρίου που καλύπτει πολλά 

από τα βιβλία της. Αυτή είναι πέρα από κάθε αµφιβολία n ιστορία της ζωής της. Από τη 
γέννησή της το 1925 «στην οδό Κέας στην πλατεία Κολιάτσου» ως το γάµο της το 1945 
µε το σκηνοθέτη και θεατρικό συγγραφέα Γιώργο Σεβαστίκογλου. Τα υπόλοιπα είναι 
γνωστά µέσα από τη µυθιστορηµατική εκδοχή τους στην Αρραβωνιαστικιά τον Αχιλλέα. 
Πολιτική προσφυγιά στη Μόσχα, επιστροφή στην Αθήνα, αυτοεξορία και πάλι, λόγω της 
χούντας αυτήν τη φορά, στο Παρίσι, Αθήνα και πάλι. Σε αυτό το βιβλίο όµως n 'Αλκη Ζέη 
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72Α ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ 

j 
ΑΠΟ ΠΑΝΩ, ∆ΕΞΙΟΣΤΡΟΦΑ: ME ΤΗ ∆Ι∆Ω ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΑ 86 ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑ. 
ΦΑΛΑΓΠΤΙΣΣΕΣ TO 1936. ME TO ΧΕΡΙ ΚΑΤΩ ∆ΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΖΕΗ. ME ΤΟΝ ΖΙΛ ΝΤΑΣΕΝ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΡΗ ΤΗΣ TO 1989 ΓΙΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΡΑΒΩΝΙΑΣΤΙΚΙΑ TOY ΑΧΙΛΛΕΑ. 

ξεφυλλίζει το λεύκωµα των πρώτων χρόνων της ζωής της. «Ήθελα να 
φύγουν αυτά τα πράγµατα από µένα, ήθελα να τα πω», λέει καθισµένη 

στο καλόγουστο µποέµ σπίτι της στους Αµπελόκηπους. «Γιατί οι 
άνθρωποι που αναφέρω στο βιβλίο είναι ενδιαφέροντες και υπήρξαν 
αγαπηµένοι φίλοι». Ο Ελύτης, ο Πλωρίτης, ο Γκάτσος, ο Εµπειρίκος, ο 
Κουν, n Μελίνα, ο Μίµης ∆εσποτίδης, γνωστός και ως «ο Πέτρος» της 
ΕΠΟΝ. Η αγαπηµένη της φίλη Ζωρζ Σαρρή, «n κολλητή µου» όπως 
αναφέρεται σε αυτήν n Ζέη, µε την οποία ήταν µαζί από 12 χρόνων και 
έµειναν φίλες µέχρι το τέλος. Και βεβαίως ο Γιώργος Σεβαστίκογλου µε 
τον οποίο συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 1942 όταν εκείνος πήγε 
να παρακολουθήσει την παράσταση κουκλοθέατρου που είχε γράψει 
εκείνη, µαθήτρια ακόµα του σχολείου. Παντρεύτηκαν για να φύγουν 
στο Παρίσι µε υποτροφία από τη γαλλική κυβέρνηση αλλά τελικά το 
κόµµα τους κράτησε στην Ελλάδα. Ο γάµος παρ' όλα αυτά έγινε, µε τα 
µέσα και τις συνθήκες της εποχής. Με ένα φόρεµα στο χρώµα του κρασιού, 

µε ένα σακάκι και µια δανεική γραβάτα.Όλοι τους έχουν πλέον 
φύγει αλλά µας κοιτούν µέσα από τις φωτογραφίες τους στη βιβλιοθήκη 

του σπιτιού της Ζέη. 
«Όλοι τους µου λείπουν. Αγαπούσα ιδιαίτερα τον Μάριο Πλωρίτη. 

Ήταν πολύ καλός φίλος. Τον ήξερα ano τα 16 µου, τον ήξερε και ο άνδρας 
µου, είχαµε ζήσει µαζί την εξορία στο Παρίσι, την αρρώστια της 

γυναίκας του. Ερχόταν στο Παρίσι γιατί δίδασκε σε ένα πανεπιστήµιο 
και έµενε σπίτι µας. Έφευγε n κόρη µου ano το κρεβάτι της για να κοιµηθεί 

εκείνος, το σπίτι µας ήταν, βλέπετε, πολύ µικρό». 

ΖΩΗ ΣΑΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 
Η 'Αλκη Ζέη, n Αγγελική δηλαδή που έγινε Αλκούλι, Κούλι, Κουτοκούλι όπως αγαπούσε 

να τη φωνάζει χαϊδευτικά ο αυστηρός πατέρας της, ενδεχοµένως για να αποδυναµώσει 
λίγο την ορµή του κοριτσιού που έγινε µια πολύ δυναµική γυναίκα, υπήρξε 

µέλος της ΕΠΟΝ στην Κατοχή. «Η mo ευτυχισµένη περίοδος της ζωής µου δεν 
τολµώ να πω ότι είναι n Κατοχή γιατί θα ακουστεί παράλογο αλλά τη θυµάµαι πολύ 
ζωηρά, πολύ έντονα/Ηµασταν πολύ νέοι! Αντίστοιχα n χειρότερη περίοδος ήταν 
ο ∆εκέµβρης του '44. Ήταν mo οδυνηρός ano την Κατοχή. Στην Κατοχή ήµασταν 
όλοι φίλοι, µετά χωριστήκαµε. Στην Κατοχή ήξερες ότι πολεµάς για να φύγουν οι 
Γερµανοί, µετά άρχισε n εποχή του µίσους». 

Η ακρίβεια της µνήµης της εντυπωσιάζει, ακόµα περισσότερο όταν εξοµολογείται 
ότι όλα αυτά τα χρόνια οι εµπειρίες, οι εικόνες και οι διάλογοι διατηρήθηκαν 

στο σκληρό δίσκο του µυαλού της. «Ποτέ δεν κρατούσα ηµερολόγιο. Όταν ήµουν 
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πιο µικρή φοβόµουν τον πατέρα µου, µετά άρχισε 
n Κατοχή και φοβόµουν µην κάνουν έφοδο οι 

Γερµανοί και το βρουν. Ευτυχώς έχω το ίντερνέτ 
µου, όπως το λέω εγώ, δηλαδή την αδελφή µου, 
n οποία έχει µνήµη ελέφαντα. Τώρα, για παράδειγµα, 

έγραφα κάτι και τη ρωτάω: "Ποιο είναι 
εκείνο το παιδί που είχα συµµαθητή στην πρώτη 

δηµοτικού;" Εκείνη θυµάται αµέσως και µου 
λέει πώς και τι». 

Στην αδελφή της Λενούλα είναι εξάλλου αφιερωµένο 
και το βιβλίο. «Όταν ήµασταν µικρές πηγαίναµε 
κλοτσοπατινάδα. ∆εν ζήλεψε όµως ποτέ 

το γεγονός ότι µπορούσα να γράψω. Όταν είδε το 
εξώφυλλο του βιβλίου στο οποίο φοράω µια ριγέ 

µπλούζα µου είπε: "Να 'ξερες πόσο το ζήλευα αυτό το µπλουζάκι!"» Οι κόρες του 
Ζήνωνα Ζέη, τραπεζικού υπαλλήλου από την Κρήτη, και της 'Ελλης Σωτηρίου έζησαν 

ευτυχισµένα παιδικά χρόνια µαζί. Αρχικά στη Σάµο, στο Βαθύ το χειµώνα και στο 
Μαλαγάρι το καλοκαίρι, όταν µια ασθένεια της µητέρας τους είχε αναγκάσει τους γονείς 

τους να τις στείλουν στους παππούδες που ζούσαν στο νησί. Παραλλαγές της ξέγνοιαστης 
ζωής στη Σάµο n Άλκη Ζέη περιγράφει στο βιβλίο της To καπλάνι της βιτρίνας. 

Η επιστροφή στην Αθήνα τις βρήκε αντιµέτωπες µε την αυστηρότητα ενός πατέρα που 
µπήκε απότοµα στη ζωή τους αλλά και µε µια οικογένεια διάσπαρτη στην Αθήνα και 
στα αστικά σπίτια των θειάδων της, έξι αδελφές είχε εξάλλου n µητέρα της. «Εφτά κόρες 

είχε ο παππούς, εφτά κούκλες µε δύο ελαττώµατα. Είχαν όλες κότσι στα πόδια και 
ήταν παράφωνες. Αυτά τα δύο τα κληρονόµησα πλουσιοπάροχα. Ευτυχώς πήρα 
το χιούµορ από τον Ζήνωνα Ζέη, όσο σπάνια και αν το εκδήλωνε». 

Μία από τις θείες της Αλκής Ζέη ήταν και n ∆ιδώ Σωτηρίου. Η ∆ιδώ παντρεύτηκε 
το δίδυµο αδελφό της µητέρας της, τον όµορφο Πλάτωνα. Η ∆ιδώ µε 

το µαύρο µπερέ ήταν εκείνη που την επηρέασε και την έβαλε στην Αντίσταση. 
«Τη θυµάµαι να τραγουδάει τραγούδια παλιάς εποχής µε φωνή σοπράνο/Οταν 
είχαµε γυρίσει από τη Σοβιετική Ένωση νοικιάσαµε για δύο συνεχόµενα καλοκαίρια 

ένα σπίτι στο Νεώριο στον Πόρο µαζί µε τη Ζωρζ Σαρρή και τα παιδιά 
της, τη ∆ιδώ και το θείο µου. Κάθε τόσο µας έλεγε n ∆ιδώ "θα γίνει δικτατορία". 

"Πάψε", της λέγαµε, "µας χαλάς τα κέφια"». Η ζωή έδωσε την απάντηση, 
n παρέα διαλύθηκε. Η Άλκη Ζέη ατενίζει τον αττικό ουρανό από το µπαλκόνι 
της µε προβληµατισµό για την παρούσα κατάσταση αλλά και µε την αισιοδοξία 
του ανθρώπου που έχει δει πολλά στη ζωή του. «Έχω υπερβεί κάθε όριο, δεν 
έχω να φοβηθώ τίποτα». © 
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