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Χαιρετισµός από τον Κοσµήτορα της Σχολής
Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστηµών,
Καθηγητή Χρήστο Α. Τερέζη


Χαιρετισµός από τον Πρόεδρο του Τµήµατος Επιστηµών
της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.),
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από τον Επίκουρο Καθηγητή του Τµήµατος Επιστηµών της Εκπαίδευσης
και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.)
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Αναγόρευση της κ. Άλκης Ζέη
σε Επίτιµη ∆ιδάκτορα
της Σχολής Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστηµών
από τον Κοσµήτορα, Καθηγητή Χρήστο Α. Τερέζη


Ανάγνωση του Τίτλου της Επιτίµου ∆ιδάκτορος
από την Πρύτανι του Πανεπιστηµίου Πατρών


Περιένδυση της τιµώµενης µε την τήβεννο
και επίδοση του µεταλλίου του Πανεπιστηµίου Πατρών
από την Πρύτανι στην τιµώµενη


Οµιλία της τιµώµενης Συγγραφέως Άλκης Ζέη
µε τίτλο: «Με µολύβι φάµπερ νούµερο δύο… Έτσι ξεκίνησα!»

∆εξίωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Πρύτανις του Πανεπιστηµίου Πατρών
Καθηγήτρια Βενετσάνα Ε. Κυριαζοπούλου
σας προσκαλεί
στην Τελετή Αναγόρευσης

της Άλκης Ζέη
Συγγραφέως
σε Επίτιµη ∆ιδάκτορα
της Σχολής Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστηµών
του Πανεπιστηµίου Πατρών

Η τελετή θα πραγµατοποιηθεί
την Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015 και ώρα 12.00 µ.
στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης»
του Πανεπιστηµίου Πατρών
(Κτίριο ∆ιοίκησης)

Άλκη Ζέη, Συγγραφέας
H Άλκη Ζέη γεννήθηκε στην Αθήνα και πέρασε τα πρώτα παιδικά της
χρόνια στη Σάµο, τόπο καταγωγής της µητέρας της. Σπούδασε στη
Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, στη ∆ραµατική Σχολή
του Ωδείου Αθηνών και στο Κινηµατογραφικό Ινστιτούτο της Μόσχας.
Σε όλη της τη ζωή, από τα χρόνια της γερµανικής κατοχής στην
Ελλάδα, αγωνίστηκε ενεργά για την ελευθερία, την κοινωνική
δικαιοσύνη και τη δηµοκρατία, γεγονός που καθόρισε την προσωπική
ζωή της. Από το 1952 µέχρι το 1964 έζησαν µαζί µε τον άντρα της, το
θεατρικό συγγραφέα Γιώργο Σεβαστίκογλου, ως πολιτικοί πρόσφυγες
στη Σοβιετική Ένωση (Τασκένδη-Μόσχα), όπου γεννήθηκαν και τα δυο παιδιά τους. Επέστρεψαν
στην Ελλάδα το 1964, για να ξαναφύγουν πάλι το 1967 στο Παρίσι, όπου παρέµειναν σε όλη τη
διάρκεια της δικτατορίας. Μετά το 1974 εγκαταστάθηκε οριστικά στην Ελλάδα και από τότε ζει
στην Αθήνα. Η σχέση της µε το γράψιµο ξεκίνησε από τα γυµνασιακά της χρόνια, όταν έγραφε
έργα για το κουκλοθέατρο. Ένας από τους ήρωες που δηµιούργησε, ο Κλούβιος, έγινε κατοπινά ο
ήρωας του κουκλοθεάτρου «Μπαρµπα-Μυτούσης». Αργότερα έγραψε µια σειρά από διηγήµατα
που δηµοσιεύτηκαν στο περιοδικό για νέους Νεανική Φωνή, του οποίου συνεργάτες ήταν ο Τάσος
Λιγνάδης και ο Μάριος Πλωρίτης. Κατά την παραµονή της στη Σοβιετική Ένωση έγραψε
διηγήµατα, τα οποία δηµοσιεύτηκαν αρχικά στην Επιθεώρηση Τέχνης και αργότερα εκδόθηκαν σε
βιβλίο µε τον τίτλο Αρβυλάκια και Γόβες. Το πρώτο της µυθιστόρηµα ήταν Το Καπλάνι της
Βιτρίνας (1963) που το είχε εµπνευστεί από τα παιδικά της χρόνια στη Σάµο και είναι σχεδόν
αυτοβιογραφικό. Ακολούθησε Ο µεγάλος περίπατος του Πέτρου (1971) που γνώρισε επιτυχία και
καθιέρωσε τη συγγραφέα στο χώρο της Λογοτεχνίας για Παιδιά και Νέους, καθώς και άλλα
βιβλία, κυρίως µυθιστορήµατα, για παιδιά και εφήβους: Ο θείος Πλάτων (1975), Μια Κυριακή του
Απρίλη (1978), Τα παπούτσια του Αννίβα (1979), Η µωβ οµπρέλα (1989), Η Αλίκη στη χώρα των
µαρµάρων (1990), Ο Ψεύτης Παππούς (1992), Σπανιόλικα Παπούτσια (1994), Γατοκουβέντες
(1996), Η δωδέκατη γιαγιά και άλλα… (1998), Με µολύβι φάµπερ νούµερο δύο (2013). Στροφή
στον προσανατολισµό της αποτέλεσε το µυθιστόρηµα Η αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα (1987), το
πρώτο της βιβλίο για µεγάλους, µε το οποίο η Ζέη τοποθετήθηκε κριτικά απέναντι στην κοµµατική
ηθική της Αριστεράς, στάση πρωτοποριακή για την εποχή. Έργα της έχουν µεταφραστεί σε
περισσότερες από είκοσι (20) ξένες γλώσσες, ενώ η ίδια έχει µεταφράσει πολλά βιβλία από τα
ιταλικά, γαλλικά και ρωσικά. Έχει γράψει ακόµη και θεατρικά έργα για παιδιά. Όλα της τα βιβλία
είναι απόρροια προσωπικών και συλλογικών εµπειριών, ιστορικών γεγονότων και κοινωνικών
προβληµάτων. Ο σεβασµός στην ιστορική αλήθεια, η διακριτική προβολή ιδεολογικών
µηνυµάτων, η αναφορά σε επίµαχα ιστορικά γεγονότα και κοινωνικά προβλήµατα χωρίς
υπεκφυγές και αποσιωπήσεις, η θέαση των γεγονότων µέσα από την παιδική µατιά και η χρήση
του χιούµορ που εξισορροπούν το ρεαλιστικό ύφος των κειµένων καθιστούν τα βιβλία της
ιδιαίτερα αγαπητά στο παιδικό και νεανικό αναγνωστικό κοινό, ενώ έχουν αποσπάσει ελληνικές
και διεθνείς βραβεύσεις και διακρίσεις. Το 2010 τιµήθηκε µε το Βραβείο της Ακαδηµίας Αθηνών
για το σύνολο του έργου της, το 2012 αναγορεύτηκε σε Επίτιµη ∆ιδάκτορα της Σχολής
Κοινωνικών Επιστηµών και Επιστηµών της Αγωγής του Πανεπιστηµίου Κύπρου, ενώ το
φθινόπωρο του 2014 σε Επίτιµη ∆ιδάκτορα της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ.

