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Ερωτικές επιστολές
µε µολύβι φάµπερ

Η αυτοβιογραφία
της πολυδιαβασµένης συγγραφέως. Η Αριστερα, n Αιδώ Σωτηρίου,
n Ζωρς Σαρή, ο Κάρολος Κουν. Η οικογενειακή και προσωπική ιστορία της
µαςί µε την κοινωνική, πολιτική και πνευµατική ιστορία της χώρας
της στην Κυψέλη, φορώντας ακόµη ζωής της Αλκής Ζέη που παρουσιάζεται .Υπάρχουν περιπέτειεςτµια εγχείρηση
στον τόµο, από το 1925 που γεννιέταισκωληκοειδίτιδας, πόλεµος, πείνα,
άσπρα σοσόνια, n Αλκη Ζέη έγινε
ΗΘοδώρα
αγαπούσε τον συγγραφέας γράφοντας ξένες ερωτικές στην Αθήνα ως τον Νοέµβριο του διωγµοί, υπάρχουν έρωτες και κρυφά
Πυθαγόρα. ΗτανΜεσοπό
επιστολές µε µολύβι φάµπερ
1945 που παντρεύεται τον θεατρικό ραντεβού: της Λενούλας µε τον Νίκο
λεµος και n νησιωτοπσύλα νούµερο δύο.
συγγραφέα Γιώργο Σεβαστίκογλου, Γκάτσο, της ΑλκΠς µε τον Γιώργο.
ano τη Σάµο εργαζόταν
To µολύβι φάµπερ νούµερο δύο κυλά σαν παραµύθι.
Στο Με µολύβι φάµπερ νούµερο
υπηρέτρια σε ένα αστικό σπίτι στην την ακολούθησε σε όλη της τη συγγραφική
Υπάρχουν στο παραµύθι πανέµορφες δύο n Ζέη συµπλέκει στην ίδια αφήγηση
Αθήνα Γράµµαταδεν ήξερε κι έτσι in
διαδροµή. Με τέτοιο µολι>
κοκκινοµάλλες γαλανοµάτες νεράιδες: την οικογενειακή και την προσωπική
σύνταξητων επιστολών της στον αγαπηµένο
βι, δώρο του δίδυµου αδελφού της
n Βασιλική,n Ξάνθη, n Μέλισσα,
ιστορία, µε την πολιτική και
της πίσω στο νησί τις ανέθετε µαµάς της, του αγαπηµένου θείου
n Σοφία, n Μαρία, αδελφές της την πνευµατική ιστορία της Ελλάδας.
στη µικρή κόρη της Ελλης Σωτηρίου Πλάτωνα, έγραψε το σενάριο για το . πολυπληθούς οικογένειας της µητέρας Ενα κορίτοι αφηγείται σε πρώτο πρόσωπο,
και του Ζήνωνα Ζέη, την Αλκη. To πρώτο της κουκλοθέατρο µε πρωταγωνιστή
της. Υπάρχουν πιστοί σύντροφοι:
µε λόγο προφορικό, στον τόνο
ΚουτοκΟύλι, όπως αποκαλούσαν
τον Κλούβιο, µέσα στην n µεγαλύτερη αδελφή της Λενούλα, της εξοµολογητικής φιλικής κουβέντας,
µισοκοροϊδευτικά - µισοχαϊδευτικά
Κατόχή.Στο µολύβι φάµπερ νούµερο στην οποία αφιερώνεται το βιβλίο,
τα παιδικά και τα πρώτα νεανικά
στο σπίτι τη νεαρή µαθήτρια του δύο αποτίει φόρο τιµής n αγαπηµένη νυν Ελένη Κόκκου, και η-επιστήθια
της χρόνια Γραµµένη σε χρόνους
Γυµνασίου, έγραφε στον Πυθαγόρα
συγγραφέας των παιδιών στην φίλη και συµµαθήτρια Ζωρζ Σαρή. παρελθοντικούς, µε τη φωνή της τότε
γράµµατα όµορφα, περιπαθή και συγκινητικά,
οµότιτλη αυτοβιογραφία της που Υπάρχουν ήρωες,^όπως n εαµίτισσα νεαρής Αλκής, n αφήγηση ακολουθεί
που έφερναν δάκρυα στα κυκλοφορεί σε λίγες ηµέρες ano τις µικρασιάτισσα δυναµική και µηχανόβια
γραµµικά τη διαδοχήτων γεγονότων
µάτια. To νέο µαθεύτηκε γρήγορα
εκδόσεις Μεταίχµιο.
δηµοσιογράφος ∆ιδώ, σύζυγος χωρίς αναδροµές στο παρελθόν και
και σύντοµα όλες οι υπηρετριούλες
∆εν πρόκειται για την αφήγηση της
του θείου Πλάτωνα, n µετέπειτα προβολές στο µέλλον, αποκαλύπτοντας
σιγά-σιγά µια ζωή και µια εποχή
της γειτονιάς την παρακαλούσαν για ζωής της σαν µυθιστόρηµα, αλλά για γνωστή συγγραφέας ∆ιδώ Σωτηρίου.
ένα ραβασάκι. Κι εκεί, στο µαρµάρινο τη διήγηση του παραµυθιού της ζωής Υπάρχουν προσωπικότητες που προκαλούν
χωρίς αφηγηµατική εκζήτηση.
τραπέζι της κουζίνας του σπιτιού της. Γιατί, πράγµατι, n περίοδος της
δέος, όπως ο Κάρολος Κουν.
Συνέχεια στη σελίδα 2
ΤΗΣΛΑΜΠΡΙΝΗΣ
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ΑΛΚΗΣΕΗ
Με µολύβι
Φάµπερ
νούµερο δύο
. Εκδόσεις Μεταίχµιο,
2013, σελ. 392,
τιµή 16,60 ευρω
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Συνέχεια απά τη σελίδα 1

ψ'

.

∆εσποτόπουλο, τον µετέπειτα
καθηγητή Φιλοσοφίας και
ακαδηµαϊκό.
Σε καίρια σηµεία, γίνονται σύντοµες
παρενθέσεις στην αφήγηση
µε πλάγια στοιχεία όπου ΤοΕΑΜκαι
n συγγραφέας από το χρονικό τα πρώτα κείµενα
σηµείοτου παρόντος δίνει επεξηγήσεις
Μέσαστην Κατοχήn Αλκηγράφει
για την τύχη των προσώπων
το πρώτο της κείµενογιατο
και πληροφορείγια την
έκβαση ορισµένων γεγονότων. κουκλοθέατρο.Τηνπαράσταση
Η ιστορία αρχίζει στη Σάµο, παρακολουθούνο Ελύτης,ο Γκάτσος,
µε τα πρώτά χρόνιαΈλευθερίας
ο Εµπειρίκος,οΠλωρίτης,
στο σπίτι του παππού στο ο Σεβαστίκογλου.Η νεαρά µαθήτρια
καισυγγραφέαςκερδίζει
_Βαθύκαι στις ξέγνοιαστες διακοπές
στο Μαλαγάρι,ενόσω n την αποδοχήτους.Στοκαφενείο
γοητευτική Ελλη, µητέρα των του Λουµιδη γίνονται όλοι µια
δύο κοριτσιών, ακολουθούσε παρέα Λίγοαργότεραο Σεβαστίκογλου
της γνωρίζειτον Κάρολο
θεραπεία για τη φυµατίακιη
Κουν.Ητανπαραµονέςτης ίδρυσης
στην Αθήνα.
Με την ανάρρωση της µητέρας
του ΘεάτρουΤέχνης.Ολος
τους τα δύο κορίτσιαέρχονταιο δηµιουργικόςοργασµόςκαι ο
στην Αθήνα.Αστικόοπίτι, ενθουσιασµόςόλων αυτών των
ιδιωτικό σχολείο. Γνωριµίαµε νέων ανθρώπων πριν από την
τη Ζωρζ Σαρή, συναναστροφές πρώτη παράσταση της Ανριόnanias
στη γειτονιά µε τα παιδιά
αποδίδεταιµέσα από τα
του βυζαντινολόγου Φαίδωνα µάτιαµιαςενθουσιώδουςνεαρός
Κουκουλέ, µε τον νεαρό Κώσταπου τους παρακολουθείµεδέος.
Στο σπίτιn ∆ιδώείχε ανακοινώσει
Αξελό. Μαστόρισσα στο
την ίδρυσητου ΕΑΜΚαι
πάντρεµα της πολιτικής Ιστορίας
µε το παραµύθι, n Ζέη είχε στρατολογήσειτην Ελλη.Η
µπολιάζει επιδέξια την αφήγησηΜέλπωΑξιώτη,σύνδεσµος,µπαινοβγαίνει
των ανέµελων χρόνων
στο σπίτιως αυγουλού
µε τον απόηχο των ιστορικών ενώΛενούλακαιΑλκηβρίσκουν
γεγονότων αυτής της-κρίσιµης κρησφύγετο οτην εβραία συµµαθήτριά
εποχής, όπως αυτά εισέβαλαν
τους Λίντα Η ίδρυση
των εκδόσεωνΙκαροςτο 1943.Η
-στη ζωή της Αλκήςκαι της Λενούλας.
Τα νέα για τη Νύχτα φγάνωση στηνΕΠΟΝκαιn γνωριµία
των Κρυστάλλων στη Γερµανία
µε τον «Πέτρο»∆ηµήτρη
φτάνουν στο σπίτι ano τη ∆εσποτίδη,µετέπειταιδρυτήτων
∆ιδώ, µαζί µε µια κατσαρόλα εκδόσεωνΘεµέλιοόπου προπό
εκδόθηκετο ΚαπλάνιTns βπρΊvas
σουτζουκάκια Η ίδιατους ανακοινώνει
(1963)της Ζέη.Οιεπονίτικες
ότι Ο Φράνκο µπήκε
στη Μαδρίτη ενώ n µητέρα εκδροµές,τα φλερτκαιτα ολονύχτιαΗ Αλκη Ζέη (αριστερά) µέτη συµµαθήτρια της και επιστήθια φίλη Ζωρζ Σαρή στην Αθήνα
τους προβάρει ένα ταγέρ της
πάρτιστη σκιάτου πολέµου.
-'
' .
'
.
Η προετοιµασίατης πρεµιέρας
Τσούχλου.
που σταµάτησε µε τη Συνθήκη για τον εαυτό της. ∆εν γράφει
Ο πόλεµος είναιοιτία διακοπήςτου θεατρικούΚωνσταντίνουκαι τον Σεβαστίκογλου,n απελευθέρωση
καν για τα παιδιά που µεγάλωσαν
από τους Γερµανούς. της Βάρκιζας.
του σχολείου και n εικόνα Ελένηςτου Σεβαστίκογλουαπό
µε τα βιβλίατης και,θ,έλουν
Η χαρά της ελευθερίας και µετά Η αφήγηση της Ζέη σταµατά
της Πατησίων µε τα φορτηγά το ΘέατροΤέχνης.
οί τριάντα τρεις µέρες των
τον Νοέµβριο του 1945. Τα να µάθουν περισσότερα για τη
που περνούν από την Πατησίων To πρώτο διήγηµα της Ζέη,
γραµµένοπάλιστο τραπέζι της ∆εκεµβριανών, ο εφιάλτης, οι υπόλοιπα λίγο-πολύταέγραψα ζωή της. Γράφειγιαπι νέα γενιά
γεµάταστρατιώτεςπου αναχωρούν
στηνΑρραβωνιαστικιά
τουΑχιλλέαπου έρχεταιπαραδίδονταςµαθήµατα
κουζίνας,που δηµοσιεύθηκεστο πυροβολισµοί,n Ζωρζστο νοσοκοµείο.
για το µέτωπο τράγουδώντας
Σεβαστίκογλουκαι Ζέη
Ιστορίας,αφηγούµένητην
(1987)λέει.Εκείόµωςγράφει
ήταν σχεδόν πανηγύρι περιοδικό «ΝεανικήΦωνή»το
αναχωρούν για την ελεύθερη µυθιστόρηµα εδώ εξιστορείτη ιστορίαενός λαούσαν τις παραδοσιακές
•για τα δύο κορίτσια. Οι ανέσεις 1944.Η αποχώρησηαπό το κουκλοθέατρο
γιαγιάδεςπου αναλάµβαναν
της Περράκη και n Λάρισακαι δίνουν παράσταση. ζωή της την ίδιαόπως τη θυµάται.
χάνονται, αντί για διάβασµατα
επί αιώνεςτη διδαχή των
∆ιφάζοντάς την σκέφτοµαι
βράδια πλέκουν κάλτσες για αφοσίωσηστηνΕΠΟΝ.Η γνωριµίαγιατους αντάρτες.Η Αλκηπαίζει'
µε την Τατιάνακαι τον Ροζέ τον πρώτο της ρόλο στη σκηνή, πως n δαιµόνιασυγγραφέας µε παιδιώνστην Ιστορίαµέσα από
τους στρατιώτες, n Λενούλα
γράφει εµψυχωτικές επιστολές Μιλιέξ,n συνάντησηµετην Ελλη στο Να /ει το Μεσολόγγι ιου το ατσάλινο βλέµµα δεν κάνει λαϊκές αφηγήσειςκαι προσωπικές
ιστορίες.
στον «κουµπάρο» Κώστα Αλεξίου,n πρόταση γάµου από Ρώτα, µια καριέρα στο σανίδι έναν απολογισµό, δεν γράφει
¦

To βιβλίο Ba
παρουσιαστεί τη
∆ευτέρα 14/10
στις 8.00 µ.µ., στο
Ινστιτούτο Γκαίτε.
(Οµήρου 14-16)
στην Αθήνα και την
Τετάρτη 16/10,
στις 8.00 µ:µ,, στο
ΟΞΥΓΟΝΟ (Ολύµπου
81) στη Θεσσαλονίκη

I

ΗΑλκηΖέήσε πρόσφατηεκδήλωσηγια τα ηαώιά στονπολυχώρο
Μεταιχµιο
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Ενα µυθιστόρηµα µαθητείας
Σε αυτό το θαυµάσιο
Bildungsroman της Αλκής
Ζέη παρακολουθούµε βήµαβήµα
τη γέννηση καιτη
διαµόρφωση µιας συγγραφέως,
τα πρώτα γραψίµατα, τα πρώτα
διαβάσµατα, τις πρώτες κριτικές.
Η αρχή γίνεται µε τις ερωτικές
επιστολές που γράφονται στο
τραπέζι της κουζίνας. Στα ίδιο
τραπέζι γράφτηκε και το πρώτο
της χρονογράφηµα, ένα σατιρικό
κείµενο για τα φερµουάρ που
είχαν οι σχολικές ποδιές, το
οποίο η αυστηρή αλλά δίκαιη
επιµελήτρια του σχολικού
περιοδικού Ελένη Σταυρινού
- µετέπειτα Ελένη Βακαλό
ενέκρινε προς δηµοσίευση.
Η εξωσχολική ανάγνωση ήταν
µεγάλη απόλαυση για την Αλκη
και τη Λενούλα, µαθηµένη από

τα πρώτα χρόνια στη Σάµο. όταν
χάνονταν στη µεγάλη βιβλιοθήκη
του φιλολόγου παππού τους.
Καταβρόχθισαν τον Στονκαιρότου
Βοολγαροκτάνου
της ∆έλτα, τον ∆ον
Κιχώτητου Θερβ^ντες, ∆ιήγηµατα
απότονΣαίξπηραπό την παιδική
σειρά του Ελευθερουδάκη,
τηνβιολογίατου Αποστολίδη,
διάβαζαν ανελλιπώς τη
«∆ιάηλασι των Παίδων» του
Ξενόπουλου και όταν µεγάλωσαν
ρουφούσαν, κρυφά ano τον
αυστηρό πατέρα τους, την Awg
Κάρένϊνατου Τολστόι και τον
ΓιοαγκερµσντοµΚαραγάτση.
Στο σχολείο της Αηδονοπούλου
ο χαρισµατικός φιλόλογος
Μιχάλης Αναστασίου τις έκαµε
να λατρέψουν την Οδύσσειακαι
ενδιάµεσα τους διάβαζε τον
ΠέερΓκονττου Ιψεν και είχαν

µάθει on' έξω τη Φόνισσατου
Παπαδιαµάντη. Μηχάνεύονταν
τρόπους για να πείσουν τον
πατέρα τους να τους επιτρέψει να
παρακολουθήσουν παραστάσεις
στο θέατρο και κάθε Κυριακή
κορίτσια και την παρέα τους στις
κινηµατογραφικές προβολές στο
Rex.
Στο σχολείο, η επιτροπή
κουκλοθτρου υπό την Ελένη
Περράκη έριξε τον πρώτο σπόρο
θεατρικής συνεργασία^;, που
φύτρωσε λίγο αργότερα, µέσα
οτην Κατοχή µε την επινόηση
των Κλαψωδιών του Κλούβιου,
τις πρώτες παραστάσεις, τους
πρώτους επαίνους, τη γνωριµία
µε τονΕλύτη, µε τον Γκάτσο, τον
Σεβαστίκογλου, τον Κουν. τα
υπόλοιπα είναι Ιστορία.

