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Αλκη Ζεη

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 ήταν πολιτική
πρόσφυγας στη Σοβιετική Ένωση. Το 1964 επιστρέφει οικογενειακώς στην
Ελλάδα, για να ξαναφύγουν πάλι όλοι μαζί με τον ερχομό της Χούντας το
1967. Αυτή τη φορά ο τόπος διαμονής τους είναι η Γαλλία, και
συγκεκριμένα το Παρίσι, από 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
χαρακτήρες 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 με τίτλο Η

αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα. Το 2010 τιμήθηκε με το Βραβείο της
Ακαδημίας Αθηνών για το σύνολο του έργου της. Απεβίωσε στις 27
Φεβρουαρίου του 2020, στην Αθήνα.



“Η μωβ ομπρέλα” της Άλκης Ζέη είναι ένα μυθιστόρημα που αναφέρεται
κυρίως στον διαφορετικό τρόπο σκέψης και ζωής ανάμεσα στα παιδιά και
τους μεγάλους. Μέσα από την φαντασία τους, τα παιδιά επινοούν
ιστορίες, παίζουν, διασκεδάζουν. Και αυτή είναι η μόνη τους έγνοια.
Αντίθετα, οι μεγάλοι προσπαθούν να αντέξουν την σκληρή
πραγματικότητα της ζωής, γεγονός το οποίο, προφανώς, δεν
καταφέρνουν. Έτσι, ξεσπούν στα παιδιά, τα οποία, λόγω της νεαρής τους
ηλικίας απέχουν από τις ανησυχίες που βασανίζουν τους γονείς τους. Με
αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα τεράστιο κενό ανάμεσα στην
ψυχοσύνθεση των παιδιών και των μεγάλων. Ωστόσο, το βιβλίο τελειώνει
με ένα πολύ σημαντικό χαρούμενο μήνυμα : πως ό,τι κι αν γίνει, πάντα η
ζωή συνεχίζεται. Και ποτέ δεν θα καταφέρουν οι μεγάλοι να δαμάσουν και
να καταλάβουν την φαντασία των παιδιών.



Το απόσπασμα στο οποίο θα βασιστούμε στην 
εργασία αυτή είναι από τις σελίδες 33 μέχρι 36 του μυθιστορήματος 

και διαπραγματεύεται τους έμφυλους ρόλους 
στην οικογένεια της Ελευθερίας.



Χαρακτήρες του αποσπάσματος

Ελευθερία, η πρωταγωνίστρια της ιστορίας. Παρουσιάζεται δυναμική το
οποιο φαινεται απο την διαμαρτυρια της, συναισθηματική λογω της
εντονης αντιδρασης της “αμα τα ακουγα αυτα..δεν θα παντρευόμουν”,
έξυπνη, ονειροπόλα, με έντονη αίσθηση δικαιοσύνης και προσδοκίες
πέρα από τα στερεότυπα της εποχής.
Ο πατέρας της, παλαιών αρχών, δυσκολεύεται οικονομικά “υπαλληλος
ειμαι” , εξοργίζεται εύκολα και παραμελεί τις επιθυμίες της κόρης του.
Η μητέρα της, με βαθιά ριζωμένες σεξιστικές αντιλήψεις, δέχεται
παθητικά τη βούληση του πατέρα και τα κοινωνικά στερεότυπα.
Τα δίδυμα αδέρφια της είναι ακατάστατα, κακομαθημένα, παιχνιδιάρικα
και δεν έχουν καλές σχολικές επιδόσεις σε αντίθεση με την αδερφή τους.



Το απόσπασμα αυτό του μυθιστορήματος παρουσιάζει τις

αντιλήψεις που επικρατούσαν στην ελληνική κοινωνία την

περίοδο προ του Β' Παγκοσμίου Πολέμου

Η γυναίκα είχε τη θέση της συζύγου, της νοικοκυράς, χωρίς σπουδές ή
εργασία ανεξαρτήτως προσόντων. Αντίθετα, οι άντρες είχαν το πάνω χέρι,
την ελευθερία να επιλέξουν το μέλλον τους και την ελευθερία στην
συμπεριφορά χωρίς συνέπειες.
Οι οικοκυρικές εργασίες ήρμοζαν μόνο στις γυναίκες, ενώ οι άνδρες ήταν

υπεράνωσυνεισφοράς.
Επίσης, οι χώρες του εξωτερικού θεωρούνταν πιο προοδευτικές, γεγονός το
οποίο αναγνωριζόταν, όμως δεν υπήρχε διάθεση για βελτίωση, αλλά
αντίθετα μία παθητική αποδοχή του φαινομένου.



Διαβάζοντας το απόσπασμα, μας προκλήθηκαν ανάμεικτα 
συναισθήματα, με το κύριο συναίσθημα να ειναι η οργή και η 

αγανάκτηση προς την αδικία, οσον  αφορά στο γεγονός πως οι γονείς 
είχαν ως προτεραιότητα την κάλυψη των σπουδών των διδύμων 

έναντι των σπουδών της Ελευθερίας, η οποία είχε άριστες σχολικές 
επιδόσεις σε αντίθεση με αυτές των αδελφών της, επιπρόσθετα με 
την ευκολία άρνησης των ονείρων της κοπέλας για το μέλλον της 

μόνο και μόνο λόγω του φύλου της, και ο υποβιβασμός της ως τίποτε 
άλλο παρά μόνο μια σύζυγος και νοικοκυρά.



Συμπερασματικά, το βιβλίο γενικότερα είναι άξιο 
ανάγνωσης, καθώς αναφέρει θέματα και αντιλήψεις της 
εποχής όσο έχει να κάνει με την πολιτική, τα κοινωνικά 

στερεότυπα και την αντίθεση παιδιών με ενηλίκων, όπως 
φαίνεται και στο απόσπασμα.

Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας!
(👍 ͡❛ ͜ʖ ͡❛)👍


