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Λευκωσία, 8 Νοεμβρίου 2012 

 

ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΟΡΕΥΘΕΙ 

Η ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΑΛΚΗ ΖΕΗ  

 

Η διεθνώς αναγνωρισμένη και πολυβραβευμένη συγγραφέας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 
εξωτερικό ΄Αλκη Ζέη, η οποία συγκαταλέγεται στις μεγάλες φωνές των δεκαετιών 1970-1990, όταν 
άνθισε το μυθιστόρημα στην ελληνική παιδική λογοτεχνία, αναγορεύθηκε με τον τίτλο της επίτιμης 
διδάκτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου 
σε επίσημη τελετή που πραγματοποιηθεί στις 7 Νοεμβρίου στην κατάμεστη Αίθουσα Τελετών. 

Η διακεκριμένη συγγραφέας έδωσε ομιλία με τίτλο «Ώσπου να έρθουν οι λέξεις». Η σημερινή βραδιά 

αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή της ζωής μου, τόνισε μεταξύ άλλων η κα Ζέη. Πρώτα πρώτα, γιατί 

δεν μπορούσα να φανταστώ μισό αιώνα πριν, όταν έγραφα το Καπλάνι της βιτρίνας, ότι θα μπορούσα 

ποτέ να λάβω μια τέτοια διάκριση. Η χαρά μου είναι διπλή γιατί η αναγνώριση αυτή έγινε από την 

Κύπρο που με συνδέουν πολύχρονοι και άρρηκτοι δεσμοί. Όταν στην Ελλάδα δεν τολμούσαν να 

βάλουν τα βιβλία μου στα σχολεία -ακόμα και μετά τη μεταπολίτευση-, η Κύπρος διάλεγε τον  

Μεγάλο Περίπατο του Πέτρου ως αναγνωστικό στα σχολεία της κι αυτό κράτησε πάνω από τριάντα  

χρόνια. Θα την ευγνωμονώ πάντα γι’ αυτό. Ταλαντεύτηκα πολύ, συνέχισε η Συγγραφέας, για το ποιό 

θέμα θα έπρεπε να πραγματευτώ σήμερα, γιατί  υστερώ πολύ στις ομιλίες, ενώ μ’ αρέσουν οι 

συζητήσεις κυρίως με παιδιά. Γι’ αυτό αποφάσισα να πω κάτι που είναι πολύ κοντινό μου και που 

είναι αληθινό: Πώς από τις πρώτες μου λέξεις στο χαρτί έφτασα ως τη σημερινή μέρα. 

«Όσο περνούν τα χρόνια -και για μένα έχουν παραπεράσει μάλιστα- αναλογίζεται κανείς πως 
πλησιάζει η ώρα των απολογισμών, τι κέρδη και τι ζημιές αποκομίσαμε στην πορεία της ζωής μας. 
Προτού γύρει η ζυγαριά προς τη μια ή την άλλη πλευρά, οφείλω να σας ομολογήσω πως αγάπησα 
πολύ τα παιδιά μα εξίσου και τους ήρωές μου. Πάσχισα να υπηρετήσω και τους δυο με όσες δυνάμεις 
διαθέτω» είπε επί λέξει η ΄Αλκη Ζέη.  

Για το έργο και την προσωπικότητα της συγγραφέως, μίλησε η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του 
Τμήματος Επιστημών της Αγωγής, Ελένη Φτιάκα.  Σε μια άκρως παραστατική ομιλία η κα Φτιάκα 
τόνισε ότι η Άλκη Ζέη κατάφερε να δει και να αναδείξει τον άνθρωπο πίσω από το προσωπείο της 
στράτευσης.  Το έκανε μάλιστα αυτό, συνέχισε, σε εποχές σκληρές και δύσκολες σαν τη σημερινή! Κι 
έτσι, αν την αξιοποιήσουμε σωστά, η δουλειά της μπορεί να λειτουργήσει ως πυξίδα για μας σήμερα! 
Η Άλκη Ζέη έχει καταφέρει πολύ απλά να μας κάνει να δούμε τον άνθρωπο πίσω από τον άλλο, όχι 
τώρα, τώρα όλοι τον βλέπουν ή λένε ότι τον βλέπουν, είναι πια της μόδας να ασπάζεσαι τη 
διαφορετικότητα, αλλά σε εποχές  που αν μπορούσες έστω να δεις τον άνθρωπο πίσω από το 
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πολιτικό προσωπείο, αυτό σήμαινε ότι ήσουν και εσύ του ιδίου φυράματος, άλλος δηλαδή και άρα 
εξίσου απορριπτέος!  
 
Πρέπει λοιπόν, τόνισε η κα Φτιάκα, να είμαστε ευγνώμονες στην οικογένεια και τους φίλους της 
Άλκης Ζέη, που την γέμισαν με τόσα θετικά βιώματα ώστε να καταφέρει αφ’ ενός να αντέξει τα όσα 
δύσκολα της επιφύλαξε η ζωή, και αφ’ ετέρου να μας τα μεταφέρει με τόση χάρη και τόση χαρά και 
βέβαια με το πασίγνωστο και καταλυτικό χιούμορ της. Το όνειρο ήταν να αλλάξει τον κόσμο και να 
τον κάνει καλλίτερο.  Η  Άλκη Ζέη τα κατάφερε εκεί που ίσως απέτυχαν πολλοί της γενιάς της:  Άλλαξε 
τον κόσμο και τον έκανε καλλίτερο! Εμείς χρειάζεται μόνο να βρούμε τον τρόπο εκείνο που μας 
ταιριάζει για να τον αλλάξουμε και να τον κάνουμε καλλίτερο, μένοντας πιστοί στο όραμά μας μέχρι 
το τέλος, όπως έκανε η Άλκη Ζέη! Την ευχαριστούμε που μας έδειξε το δρόμο, κατέληξε η κα Φτιάκα. 
 
Την τελετή αναγόρευσης χαιρέτησε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής 
Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, ενώ ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της 
Αγωγής, Καθηγητής Στέλιος Ν. Γεωργίου ανέγνωσε το ψήφισμα και προέβη μαζί με τον Πρύτανη στην 
περιένδυση της τιμώμενης με την τήβεννο του Πανεπιστημίου Κύπρου.   
 
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, ο Πρόεδρος και μέλη του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, οι 
πρυτανικές αρχές και Ακαδημαϊκοί της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής, οι 
οποίοι έλαβαν μέρος στην πομπή, εκπαιδευτικοί και ακαδημαϊκοί από διάφορα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα του τόπου, μαθητές, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, συγγενείς,  φίλοι και 
εκτιμητές του έργου της συγγραφέως. 
 

Τέλος ανακοίνωσης 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 


