
Η Άλκη Ζέη στο



Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου

Ο πόλεμος μέσα από τα μάτια ενός
εννιάχρονου αγοριού, του Πέτρου, που
μας παρασύρει σ’ έναν μεγάλο περίπατο,
σε μια βόλτα στην Αθήνα της Κατοχής,
στα δύσκολα εκείνα χρόνια της πείνας,
των συσσιτίων, του φόβου, των διωγμών. 

ΣΕΛ. 320
TIMH 11,00 €

Η μωβ ομπρέλα

Οι μεγάλοι και τα παιδιά. Δυο κόσμοι
τόσο διαφορετικοί. Ο καθένας κουβαλάει
τη δική του αλήθεια. Γι’ αυτό άλλωστε 
και πίσω από μια μωβ ομπρέλα μπορεί 
να κρύβονται πολλές!

ΣΕΛ. 264
TIMH 11,00 €

Η Κωνσταντίνα και οι αράχνες της

Η έφηβη Κωνσταντίνα δεν είχε ποτέ της
υποψιαστεί πως οι γονείς της θα χώριζαν.
Μα πώς γκρεμίστηκαν όλα; Χάρη στα
θαυματουργά γαλάζια χαπάκια όμως
δεν τη νοιάζει πλέον τίποτα. 
Παγιδευμένη στις αράχνες της παλεύει 
με χέρια και με πόδια να ξεμπλεχτεί 
από τα δίχτυα των ναρκωτικών. 
Θα τα καταφέρει;

ΣΕΛ. 248
TIMH 11,00 €



Κοντά στις ράγιες

Η δεκάχρονη Σάσα, η οποία μεγαλώνει 
στην προεπαναστατική Ρωσία και κοιτάει
κάθε μέρα από το παράθυρό της τις ράγιες
που «οδηγούν» σε μια καινούρια ζωή,
παρακολουθεί όσα συμβαίνουν γύρω 
της και περιμένει με λαχτάρα και
ενθουσιασμό τη μεγάλη αλλαγή 
που χτυπάει την πόρτα της.

ΣΕΛ. 312
TIMH 11,00 €

Αρβυλάκια και γόβες

Βαθιά ανθρώπινες και συγκινητικές
ιστορίες όπου κυριαρχούν τα σκληρά
χρόνια της Κατοχής και της Αντίστασης, 
η ξενιτιά, η νοσταλγία της πατρίδας και
η λαχτάρα για επιστροφή.

ΣΕΛ. 112
TIMH 7,70 €

Το καπλάνι της βιτρίνας

Η Μέλια και η Μυρτώ, δυο μικρές αδερφές
που ζουν σ’ ένα νησί του Αιγαίου,
τρελαίνονται με τις μαγικές ιστορίες 
του καπλανιού, ενός βαλσαμωμένου τίγρη,
που τους διηγείται ο ξάδερφός τους
ο Νίκος, φοιτητής από την Αθήνα. 
Τι συμβαίνει μια ζεστή μέρα του Αυγούστου
που αναστατώνει τη ζωή τους; Ποιος μπορεί
να θέλει να βλάψει το καπλάνι; 

ΣΕΛ. 224
TIMH 9,90 €



Ο θείος Πλάτων

Ένα πάνινο γαϊδουράκι, δώρο του θείου
Πλάτωνα από την Ελλάδα, με ένα
φερμουάρ στο στήθος που κρύβει μέσα
μια κόκκινη καραμέλα, την καρδιά του,
γίνεται ο αχώριστος φίλος στον οποίο
λένε όλα τα μυστικά και τις σκέψεις τους
δύο αδέλφια, η Ίρα και ο Βάνια, 
που ζουν στη Μόσχα.

ΣΕΛ. 128
TIMH 7,70 €

Θέατρο για παιδιά

Ο Κεραμιδοτρέχαλος και 
ο Ματίας ο Πρώτος, 
δύο θεατρικά έργα για παιδιά 
σε ελεύθερη διασκευή 
της Άλκης Ζέη.

ΣΕΛ. 168
TIMH 7,70 € 

«Χωρίς να χρησιμοποιεί ποτέ λεκτικά
και φιλολογικά πυροτεχνήματα, 
η συγγραφέας συναρπάζει το κοινό
της με την απαράμιλλη δύναμη της
παρατήρησής της, με τον διακριτικό
αλλά υποβλητικό της στοχασμό, με το
αβίαστο χιούμορ. Τα βιβλία της είναι
από τα πιο μεστά κείμενα που
φτάνουν στα χέρια των παιδιών αλλά
και των μεγάλων».

ΖΩΗ ΒΑΛΑΣΗ

«Η Ζέη αποδεικνύει πως γνωρίζει τους
τρόπους να κρατά τους αναγνώστες
της δεμένους στην αφηγηματική
τεχνική της... είναι ένας αληθινός
ταλαντούχος εργάτης της τέχνης του
λόγου και τα βιβλία της δικαίως όχι
μόνο αγαπιούνται από τα παιδιά και
τους μεγάλους, αλλά έχουν ήδη
καταγραφεί στα σημαντικά έργα 
της νεοελληνικής γραμματείας».

ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ, 
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΥΓΗ

«Η Άλκη Ζέη δεν ξεχνάει ποτέ το παιδί.
Δεν ξεχνάει ποτέ να είναι η ίδια παιδί.
Τόσο μάλιστα που πολλές είναι οι
στιγμές που μας προκαλείται η
έκπληξη για το πώς πιάνει την όραση
του παιδιού. Γιατί υπάρχει 
στη συγγραφέα η ταύτιση 
με την ψυχολογία του παιδιού και 
όχι ο μιμητισμός της παιδικής
συμπεριφοράς. Η λογοτεχνία 
για το παιδί στην Άλκη Ζέη έχει βρει 
τον συγγραφέα της».

ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗΣ



Μια Κυριακή του Απρίλη

Ο Μάνος περιμένει με ανυπομονησία
αυτή την Κυριακή να συμβεί κάτι
αλλιώτικο. Η φαντασία, τα όνειρά μας
και τα πράγματα που μας αρέσουν
περισσότερο μπορούν να κάνουν όλες 
τις Κυριακές του Απρίλη να είναι
χαρούμενες.

ΣΕΛ. 56
TIMH 8,80 €

Τα παπούτσια του Αννίβα

Ο Μάνος που τρελαίνεται για μπάλα
ονειρεύεται να τον πάρουν στη δυνατή
ομάδα, μα πρέπει να φοράει παπούτσια
ΑΝΤΙΝΤΑΣ και δεν έχει. Θα του
αγοράσουν η μαμά και ο μπαμπάς; 

ΣΕΛ. 56
TIMH 8,80 €

Η αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα

Ένα εμβληματικό μυθιστόρημα, το οποίο
ισορροπεί ανάμεσα στην προσωπική και 
τη συλλογική περιπέτεια της σύγχρονης
νεοελληνικής ιστορίας. Αντίσταση, Eμφύλιος,
διώξεις. Μεγάλα οράματα και διαψεύσεις,
διάλυση πολλών ψευδαισθήσεων. 
Η Ελλάδα, ο κόσμος. Η Άλκη Ζέη συνθέτει 
ένα συναρπαστικό ψηφιδωτό, το οποίο
αγαπήθηκε από χιλιάδες αναγνώστες.

ΣΕΛ. 408
TIMH 16,60

Τα βιβλία της Άλκης Ζέη που παρουσιάζονται στο παρόν έντυπο 
κυκλοφορούν την 1η Ιουνίου 2011 από τις εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ. 

Αναζητήστε τα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
Για εκδηλώσεις και επισκέψεις της συγγραφέα στα σχολεία, 
μπορείτε να επικοινωνείτε στο 211 3003500 (εσωτ. 524) ή 

στο events@metaixmio.gr

EκδόσειςΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
Iπποκράτους 118, 114 72 Aθήνα, τηλ.: 211 3003500, fax: 211 3003562

Website: www.metaixmio.gr  •  e-mail: metaixmio@metaixmio.gr



Η Άλκη Ζέη γεννήθηκε στην Αθήνα. 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 ήταν πολιτική πρό-
σφυγας στη Σοβιετική Ένωση. Το 1964 επιστρέφει με τον σύζυγό της και τα δύο της
παιδιά στην Ελλάδα, για να ξαναφύγουν πάλι όλοι μαζί με τον ερχομό της Χούντας το
1967 για το Παρίσι, απ’ όπου επιστρέφουν μετά τη δικτατορία.
Από πολύ μικρή ασχολήθηκε με το γράψιμο, ξεκινώντας με κείμενα για το κουκλοθέα τρο.
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 με
τίτλο Η αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα. Το 2010 τιμήθηκε με το Βραβείο της Ακαδημίας
Αθηνών για το σύνολο του έργου της.


