
Άλκη Ζέη 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Η Άλκη Ζέη γεννήθηκε στην Αθήνα. Ο πατέρας της καταγόταν από την 

Κρήτη και η μητέρα της από τη Σάμο, όπου πέρασε τα πρώτα παιδικά της 

χρόνια. Παντρεύτηκε τον θεατρικό συγγραφέα και σκηνοθέτη Γιώργο 

Σεβαστίκογλου, που πέθανε το 1991. Απέκτησαν δύο παιδιά.  

Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, στη 

Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών και στο Κινηματογραφικό 

Ινστιτούτο της Μόσχας, στο τμήμα σεναριογραφίας. 

Από το 1954 έως το 1964 έζησε σαν πολιτική πρόσφυγας στη Σοβιετική 

Ένωση. Το 1964 επιστρέφει οικογενειακώς στην Ελλάδα, για να 

ξαναφύγουν πάλι όλοι μαζί με τον ερχομό της Χούντας το 1967. Αυτήν τη 

φορά ο τόπος διαμονής τους είναι η Γαλλία, και συγκεκριμένα το Παρίσι, 

απ’ όπου επιστρέφουν μετά τη δικτατορία. 

Από πολύ μικρή ασχολήθηκε με το γράψιμο. Στις πρώτες ακόμη τάξεις 

του Γυμνασίου άρχισε να γράφει κείμενα για το κουκλοθέατρο. Ένας από 

τους ήρωες που δημιούργησε, ο Κλούβιος, έγινε κατοπινά ο ήρωας του 

γνωστού κουκλοθέατρου «Μπαρμπα-Μυτούσης», εμπνεύστρια του οποίου 

ήταν η Ελένη Θεοχάρη-Περάκη. Πρώτο της μυθιστόρημα είναι Το καπλάνι 

της βιτρίνας(1963), που το έχει εμπνευστεί από τα παιδικά της χρόνια στη 

Σάμο και είναι σχεδόν αυτοβιογραφικό. Ακολουθεί μια σειρά 

μυθιστορημάτων για παιδιά, και το 1987 κυκλοφορεί το πρώτο της βιβλίο 

για μεγάλους Η αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα.  

Το 2010 τιμήθηκε με το Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών για το σύνολο του 

έργου της. 

Το 2012 αναγορεύτηκε επίτιμη διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Κύπρου. 

 

ΒΙΒΛΙΑ 

 ΑΡΒΥΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΓΟΒΕΣ 

 Η ΑΛΙΚΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 

 Η ΑΡΡΑΒΩΝΙΑΣΤΙΚΙΑ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ (ΝΕΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ 

ΕΚΔΟΣΗ) 

 Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΑΧΝΕΣ ΤΗΣ 

 Η ΜΩΒ ΟΜΠΡΕΛΑ 

 ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 

 ΚΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΡΑΓΙΕΣ 

 ΜΕ ΜΟΛΥΒΙ ΦΑΜΠΕΡ ΝΟΥΜΕΡΟ ΔΥΟ 

 ΜΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ 

 Ο ΘΕΙΟΣ ΠΛΑΤΩΝ 

 Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 

 ΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΝΙΒΑ 

 ΤΟ ΚΑΠΛΑΝΙ ΤΗΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ 

http://www.metaixmio.gr/products/1809--.aspx
http://www.metaixmio.gr/products/2584--.aspx
http://www.metaixmio.gr/products/2516--.aspx
http://www.metaixmio.gr/products/2516--.aspx
http://www.metaixmio.gr/products/1805--.aspx
http://www.metaixmio.gr/products/1806--.aspx
http://www.metaixmio.gr/products/1812--.aspx
http://www.metaixmio.gr/products/1807--.aspx
http://www.metaixmio.gr/products/2383--.aspx
http://www.metaixmio.gr/products/1810--.aspx
http://www.metaixmio.gr/products/1808--.aspx
http://www.metaixmio.gr/products/1804--.aspx
http://www.metaixmio.gr/products/1811--.aspx
http://www.metaixmio.gr/products/1803--.aspx


 ΤΟ ΚΑΠΛΑΝΙ ΤΗΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ (ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ 

ΕΚΔΟΣΗ) 

 

http://www.metaixmio.gr/products/2515--.aspx
http://www.metaixmio.gr/products/2515--.aspx

