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Άλκη Ζέη: Με μολύβι φάμπερ νούμερο δύο. Μεταίχμιο <2013>, σ. 386 

 

Έχοντας διαβάσει όλα τα βιβλία της Άλκης Ζέη (και όχι μόνον από μία 

φορά) και διατηρώντας εδώ και χρόνια στενή πια σχέση μαζί της (εύνοια 

της τύχης ακριβή), διατρέχω τον κίνδυνο να νοθεύσω την πραγματική 

αξία του βιβλίου με τον προσωπικό μου ενθουσιασμό. Πολλά 

περιστατικά της ζωής της τα ξέρω∙ κάποια την έχω ακούσει να τα 

αφηγείται σε φιλικές συντροφιές∙  μερικά τα έχω απολαύσει σε 

συνεντεύξεις και τηλεοπτικές παρουσιάσεις της και άλλα, 

ξαναδιαβάζοντάς τα, αισθάνομαι πως τα έχω ζήσει η ίδια. Τέτοιο το 

επικοινωνιακό της ταλέντο. 

 Στο καινούργιο βιβλίο της Με μολύβι φάμπερ νούμερο δύο, μολύβι 

μαλακό που το σβύνει εύκολα η γομολάστιχα, όταν χρειάζεται να 

διορθωθούν τα ημαρτημένα, η Άλκη Ζέη με αγέραστη μνήμη αφηγείται 

την πρώτη εικοσαετία από την πλούσια σε εμπειρίες ζωή της, με την 

αμεσότητα του βιωμένου και, όπου χρειάζεται, με την ικανότητα 

αποστασιοποίησης 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 προτερόχρονου και 

υστερόχρονου: «Τώρα, το πώς βρέθηκα στην Τασκένδη; Το λέω στην 

Αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα. Και για να ησυχάσουν οι πάντες, ο 

Αχιλλέας δεν ήτανε ποτέ ο άντρας μου ούτε ο αρραβωνιαστικός μου. Το 

μυθιστόρημα το 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». 

Το κύριο θελκτικό χαρακτηριστικό του βιβλίου είναι η 

προφορικότητα της γραπτής αφήγησης∙ «το παραμύθι της ζωής της»∙ 

απλά, χωρίς καμία λογοτεχνική εκζήτηση κυλάνε οι χρόνοι, 

εκτυλίσσονται τα γεγονότα και παρελαύνουν οι άνθρωποι, με μικρότερη 

ή μεγαλύτερη συμμετοχή, στον προσωπικό αλλά και στον ιστορικό χρόνο 

της Άλκης Ζέη. Διηγείται πράγματα αληθινά, για τα παιδικά της χρόνια 

στη Σάμο και τα υπόλοιπα στην Αθήνα∙ για τα πρώτα πεζά της, το 

κουκλοθέατρο της Περράκη και τον Κλούβιο∙ για τη Νεανική φωνή και 

τον Κωστή Σκαλιόρα, που χάσαμε πρόσφατα∙ για τους φίλους και τους 

συνοδοιπόρους∙ για την Κατοχή και την Αντίσταση∙ για την 

Απελευθέρωση και τον επάρατο Εμφύλιο.  

 Είτε γράφει η ενδεκάχρονη Άλκη, Κούλι τη φωνάζουν οι δικοί 

της, με μαλακό μολύβι φάμπερ νούμερο δύο, γράμματα προς χάριν της 
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αναλφάβητης οικιακής τους βοηθού Θοδώρας, για να τα στείλει εκείνη 

στον αγαπημένο της Πυθαγόρα στη Σάμο (την εκδούλευση ζήλωσαν και 

καρπώθηκαν όλες οι υπηρέτριες της πολυκατοικίας, πρώτες θαυμάστριες 

του συγγραφικού ταλέντου της Άλκης), είτε συγγράφει η δόκιμη και 

πολλάκις βραβευμένη Άλκη Ζέη σε σύγχρονο κομπιούτερ (στη χρήση 

του οποίου επιδόθηκε από πολύ νωρίς), το αποτέλεσμα είναι το ίδιο 

απλό, μεστό, φυσικό, χωρίς κουραστικές ωραιοποιήσεις και περιττά 

στολίδια.  

 Σε λίγες γραμμές μέσα διατρέχει την δική της ζωή και την ιστορία 

της Ελλάδας, τη μία μέσα στην άλλη, τη μία δίπλα στην άλλη∙ η Ιστορία 

παράλληλα με τις ατομικές μικροϊστορίες. Συνοδοιπόρος ισόβιος η 

αδελφή της Λενούλα, στην οποία είναι αφιερωμένο και το βιβλίο. Τα 

πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος, ο παππούς, οι γονείς, ο θείος 

Πλάτων και η Διδώ Σωτηρίου, οι πανέμορφες αδελφές τής εκθαμβωτικά 

ωραίας μαμάς Έλλης: «Εφτά κόρες λοιπόν ο παππούς, εφτά κούκλες, με 

δύο μοναδικά ελαττώματα. Είχαν όλες κότσι στα πόδια και ήταν 

παράφωνες. Αυτά τα δύο μόνο κληρονόμησα πλουσιοπάροχα. Ευτυχώς 

πήρα το χιούμορ από τον Ζήνωνα Ζέη, όσο σπάνια κι αν το εκδήλωνε». 

  Διαρκείς, σύντομες και περιεκτικές αναφορές στη φιλία και τη 

σχέση της με τη Ζωρζ Σαρρή, από τα παιδικά τους χρόνια και μέχρι τον 

θάνατο εκείνης: «Η Ζωρζ πάει πια, δεν θα με περιμένει στη στάση του 

λεωφορείου». Σελίδες για την Μελίνα, τον Κουν, την Αλέκα Παΐζη, την 

Ελένη Βακαλό, τον Μάνο Ζαχαρία∙ για τη γνωριμία, τον έρωτα και την 

κοινή ζωή τους 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 της 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 Χατζηδάκη∙ για τον Μέντη 

Μποσταντζόγλου και τον Δημήτρη Δεσποτίδη∙ και ποιος δεν παρελαύνει 

από τις σελίδες της; Όλοι οι σπουδαίοι Έλληνες που σφράγισαν με την 

παρουσία τους τον εικοστό 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 της. Κανονικό 

προσκλητήριο λογοτεχνών που συχνάζουν στον νεοϊδρυμένο Ίκαρο, από 

το 1943 και μετά. Και από την άλλη ο πόλεμος του’40 και η Κατοχή, η 

πείνα και ο Εμφύλιος. Σκληρές σκηνές του περνούν καρέ καρέ από το 

μυαλό και από το μολύβι φάμπερ νούμερο δύο της Άλκης. Ευτυχισμένες 

ώρες της Απελευθέρωσης από τους Γερμανούς, με υποδειγματική 
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απλότητα και ακρίβεια «12 Οκτωβρίου 1944, να μην την ξεχάσω ποτέ 

στη ζωή μου αυτή τη μέρα». 

Κύρια διακριτικά του βιβλίου η οικονομία και η ισορροπία στην 

κατανομή του υλικού. Επαναλαμβανόμενες φράσεις (γνωστή τακτική της 

Ζέη) κρατούν τη συνοχή. Αποφθέγματα που βγαίνουν ως απλές 

απολήξεις σκέψεων: «Απ’ αυτό όμως το απαίσιο σχολείο εμείς δεν 

θέλαμε να φύγουμε γιατί είχαμε τις φίλες μας. Και για μένα τουλάχιστον 

η φιλία ήτανε και είναι το πιο πολύτιμο στον κόσμο» (σ. 115) ή «Στη ζωή 

μου έχει παίξει μεγάλο ρόλο η 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. Παραθέτω 

ενδεικτικά ελάχιστα δείγματα: «Μια μέρα σηκώθηκε η Αλέκα [Παΐζη] 

αυτό το υπέροχο ταλαντούχο φωτεινό πλάσμα – που έμεινε έτσι σ’όλη 

της τη ζωή» (σ. 327) ή «Η νοικοκυρά που μας δέχεται έχει το πιο 

ανέκφραστο πρόσωπο που συνάντησα ποτέ∙ είναι ψηλή, φοράει 

ολόμαυρα και τσεμπέρι μαύρο. Δεν έχει ηλικία, ούτε μπορείς να πεις αν 

είναι όμορφη ή άσχημη» (σ. 348), περιγράφει την σπιτονοικοκυρά του 

σπιτιού που έμειναν με τον Γιώργο στη Λάρισα κατά το δεύτερο 

αντάρτικο. Συνήθης ο παραλληλισμός με αστέρες του διεθνούς 

κινηματογράφου (η Λενούλα έμοιαζε με τη Ντιάνα Ντάρμπιν, ο 

Μπάστας ίδιος ο Τάιρον Πάουερ). 

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  Άλκης∙ με μία έξυπνη, ανώδυνη 

ατάκα αποφορτίζει τη θλίψη ή την ένταση. 

Στην αρχική κιόλας σελίδα έχουμε και την πρώτη ειρωνική σπόντα  

«Από τους γνωστούς μου, την ίδια ημερομηνία, με διαφορετική 

χρονολογία, έχουν γεννηθεί ο Ζορζ Σεμπρούν και ο Νίκος Κούνδουρος. 

Εγώ πέφτω κάπου ανάμεσα στους δύο. Τον Σεμπρούν που μ’αρέσει πολύ 

σαν συγγραφέας τον γνώρισα στο Παρίσι στο σπίτι της Μελίνας την 

εποχή της Χούντας. Δεν ξέρω πώς ήρθε η κουβέντα και ανακαλύψαμε 

πως γεννηθήκαμε την ίδια μέρα. 

- Ωραία, μου λέει, να φύγουμε και μαζί για να’χουμε καλή 

παρέα. 

Γελάσαμε. Ήμασταν αρκετά νέοι κι οι δυο μας. Εκείνος έφυγε πριν 

από λίγο καιρό, δεν με πήρε μαζί του∙ ήταν πολύ ευγενική ψυχή.» (σ. 9)  

Αλλού, θέλοντας να αποδώσει την έκπληξη που προκαλούσε στον 

δύστροπο και αυστηρό Ζήνωνα Ζέη η ελεύθερη συμπεριφορά της Ζωρζ 

Σαρρή διαβάζουμε: «Μια μέρα η Ζωρζ ήρθε σπίτι και την έπιασε ως 

συνήθως ακατάσχετη φλυαρία. Κι όταν της είπε ο μπαμπάς μήπως 

έπρεπε να φύγει γιατί άρχισε να σκοτεινιάζει εκείνη απάντησε: 
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- Θα’γθει ο Παναγιώτης να με πάγει. 

Ο μπαμπάς την κοίταξε λες και του έλεγε πως θα έρθει κανένας 

βρυκόλακας. 

-  Ποιος θα έρθει; 

Αφού της έδωσα κάμποσες σπρωξιές κατάλαβε επιτέλους και είπε: 

- Ο Παναγιώτης, ο … ξάδελφός μου. 

- Όταν χτυπήσει από κάτω να κατέβεις, την αγριοκοίταξε ο 

μπαμπάς. 

- Βεβαίως, κύγιε Ζήνωνα, απάντησε η Ζωρζ με μια σιγανή 

φωνούλα σαν καλοαναθρεμμένο κοριτσάκι. 

Έτσι μιλούσε στον μπαμπά για να τη συμπαθήσει και να μ’ αφήνει να την 

κάνω παρέα. Κι όταν τη ρώτησε τι θα σπουδάσει, εκείνη δίστασε στην 

αρχή γιατί δεν ήθελε να πει ηθοποιός και ξεφούρνισε κάτι άλλο 

απαντώντας σεμνά σεμνά: 

- Σπογγαλιεύς, κύγιε Ζήνων. 

Με κόπο κρατήσαμε με τη Λενούλα τα γέλια μας. Άκου σπογγαλιεύς, 

που το ψώνισε πάλι αυτό. Κι ο μπαμπάς όμως απόρησε: 

- Ξέρεις τι θα πει αυτό, παιδί μου; 

- Βεβαίως και ξέγω, απάντησε εκείνη με σιγουράδα. Είναι αυτός 

που συλλέγει σπόγγους από το βυθό της θάλασσας. 

- Κι εσύ θα μπορέσεις να το κάνεις αυτό; Εδώ και άντρες 

δυσκολεύονται. 

- Βεβαίως και θα μπογέσω. Εδώ και τώγα στο Καβούγι βουτάω 

στο βυθό της θάλασσας και πιάνω αχινούς. 

Τώρα είναι που δεν θα μ’ άφηνε να πάω ποτέ στο Καβούρι ο μπαμπάς. 

- Οι γονείς σου τι λένε γι’ αυτό; Συνέχισε ο μπαμπάς. 

- Α, δεν ξέγω. Γιατί, πγέπει να πούνε κάτι; Δική μου ζωή είναι 

και όχι δική τους. 

- Σαν να μην μου τα λες καλά, έκανε ο μπαμπάς εκνευρισμένος.»  

(σ. 115-118). 

Πριν κλείσω δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ  στη νηφαλιότητα 

και την κατακτημένη σοφία, στοιχεία με τα οποία αντιμετωπίζει τη ζωή 

και την ιστορία η συγγραφέας. Όντας από πολύ νωρίς στην αριστερά και 

έχοντας πληρώσει ακριβά την ένταξή της, δεν διστάζει να ασκήσει 

κριτική ή να μιλήσει αμερόληπτα για τους ενθουσιασμούς αλλά και τις 

διαψεύσεις που αντάμωσαν. Η υγιής και ώριμη πολιτική της σκέψη, που 

εντάσσεται αλλά δεν υπακούει τυφλά σε κατευθύνσεις, που υποστηρίζει 

ιδεολογίες αλλά έχει την ψυχραιμία και τη γνώση να κρίνει και να 

αναθεωρεί απόψεις διακρίνεται σε πολλά σημεία. Θα απομονώσω δύο 

μόνον: Το ένα αφορά στην πρώτη γνωριμία της Διδώς Σωτηρίου με τον 

Γιώργο Σεβαστίκογλου. Αφού η «θείτσα» ανέκρινε με τακτ τον…γαμπρό 

κανονικά, είπε στην Άλκη με ανακούφιση, μόλις εκείνος έφυγε για να 

πάει στον Κουν: «Χάρηκα, μικρό, γιατί είναι δικός μας». Και σχολιάζει η 
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σημερινή Άλκη «Πρώτη φορά αυτή την έκφραση την άκουσα από τη 

Διδώ. Κι ύστερα πόσες φορές για ολόκληρα χρόνια λέγαμε ή ρωτούσαμε: 

“Αυτός είναι δικός μας;” Κι αν δεν ήτανε, ούτε θέλαμε καν να τον 

πλησιάσουμε. Πού να ξέραμε πως θα έρθει καιρός και θα ανακαλύπταμε 

ότι πολλοί “δικοί μας” δεν θα μας ταίριαζαν καθόλου, και σήμερα να μην 

ξέρουμε πια κατά πόσο εμείς οι ίδιοι είμαστε “δικοί μας”. Τα 

συγκλονιστικά όμως εκείνα χρόνια της Κατοχής – κι ας μην φανεί 

παράξενο που τα λέω έτσι – οι περισσότεροι γύρω μας ήτανε “δικοί μας” 

και συνέβαιναν τόσα πολλά και αξέχαστα. Με το πέρασμα του χρόνοι 

έχουν γίνει αχνές οι εικόνες της φρίκης και ευτυχώς μένουν ανεξίτηλες οι 

άλλες» (σ. 265-266). 

 Το δεύτερο αναφέρεται στην Έλλη Παππά, αδελφή της Διδώς 

Σωτηρίου, η οποία, μέσα στα μαύρα χρόνια της Κατοχής, κάνοντας 

μαθήματα μαρξισμού σε νέες κοπέλες είπε στην Άλκη: «Στον μαρξισμό 

άμα εμβαθύνεις μπορεί να βρεις και ποίηση ακόμα». Και σχολιάζει η 

ώριμη, πολύπαθη και πολύπειρη πια συγγραφέας σήμερα: «Πού να 

φανταζόμουνα πως δεκατρία τόσα χρόνια μετά θα…εμβάθυνα στον 

μαρξισμό με προγυμναστή τον σκηνοθέτη Αντώνη Βογιάζο, στη Μόσχα, 

όταν σπούδαζα σεναριογράφος στο Ινστιτούτο Κινηματογράφου. Στις 

εξετάσεις πήρα άριστα. Αχ, Έλλη μου, όσο και να εμβάθυνα, ποίηση δεν 

βρήκα. Κι όχι μόνο αυτό, μου έφυγε τελείως από τη μνήμη ό,τι είχα 

μάθει, όπως ακριβώς οι Κλαψωδίες. Δεν μου έμεινε τίποτα χωρίς να το 

φάνε τα…ποντίκια!» (σ.314).  

Βιβλίο για παιδιά ή για μεγάλους; Είναι το ερώτημα που συχνά 

υποβάλλεται σε κάθε καινούργιο βιβλίο της συγγραφέως. Ένα βιβλίο για 

όλους, θα έλεγα, χωρίς καμία επιφύλαξη∙ γιατί η Άλκη Ζέη γράφει βιβλία 

άρτια, με δομή και ολοκληρωμένους χαρακτήρες, με σωστά δομημένες 

ανθρώινες σχέσεις και δραστικές συναισθηματικές καταστάσεις.  

 

Μαρία Στασινοπούλου 

 


