
Μ I Α  Π Α Ρ Ο Υ Σ I Α Σ Η  Τ Ο Υ  Θ Ε Μ Ι Σ Τ Ο Κ Λ H  Κ Α Γ Κ E Λ Η  



    ΓΙΑΤΙ ΕΠΕΛΕΞΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ; 

    Το «Καπλάνι της Βιτρίνας» είναι ένα από τα αγαπημένα 

μου βιβλία, γιατί όχι μόνο γράφτηκε από μία σπουδαία 

συγγραφέα που ζει μέχρι και σήμερα, αλλά και γιατί το 

βιβλίο με τη φυσική αβίαστη πορεία του –γελάς σε 

κάθε σελίδα– φωτίζει και διδάσκει. Είναι ένα εξαιρετικό 

βιβλίο με συγκλονιστικά στιγμιότυπα και αρκετή 

περιπέτεια. 



ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: 

ΕΥ-ΠΟ; ΛΥ-ΠΟ; είναι η συνθηματική ερώτηση που ανταλλάσσουν 

μεταξύ τους η Μέλια και η Μυρτώ λίγο πριν κοιμηθούν. Δυο μικρές 

αδερφές που ζουν σ’ ένα νησί του Αιγαίου το 1936 ακούνε τον 

παππού τους να τους μιλάει ώρες ατέλειωτες για τους «αρχαίους» 

του, ανυπομονούν να ανταμώσουν με τους φίλους και τις φίλες 

τους  σαν έρχεται το καλοκαίρι, μα πάνω απ’ όλα τρελαίνονται με 

τις μαγικές ιστορίες του καπλανιού που τους διηγείται ο ξάδερφός 

τους, ο Νίκος, φοιτητής από την Αθήνα.  

Το καπλάνι , όπως το λένε στο νησί, ένας βαλσαμωμένος τίγρης, που 

βρίσκεται κλειδωμένο μέσα στη βιτρίνα της μεγάλης σάλας του 

σπιτιού, πότε κοιτάει με το γαλάζιο και πότε με το μαύρο του μάτι, 

ανάλογα με τη διάθεσή του.  

Τι συμβαίνει, όμως,  μια ζεστή μέρα του Αυγούστου που αναστατώνει 

τη ζωή των κοριτσιών και των δικών τους; Ποιος θέλει να βλάψει 

το καπλάνι;  



ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ: 



ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ: 



ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ: 



ΛΙΓΑ  ΛΟΓΙΑ  ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ: 

      Η Άλκη Ζέη γεννήθηκε στην Αθήνα και πέρασε τα πρώτα παιδικά της χρόνια στη 

Σάμο.Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, στη Δραματική 

Σχολή του Ωδείου Αθηνών και στο Κινηματογραφικό Ινστιτούτο της Μόσχας. 

      Η σχέση της με το γράψιμο ξεκίνησε από τα γυμνασιακά της χρόνια, γράφοντας 

έργα για το κουκλοθέατρο, διηγήματα και νουβέλες, που δημοσιεύονταν σε 

διάφορα λογοτεχνικά περιοδικά. Παράλληλα με το γράψιμο, αγωνίστηκε ενεργά για 

την ελευθερία, την κοινωνική δικαιοσύνη και τη δημοκρατία, συμμετέχοντας στο 

αριστερό κίνημα από τα χρόνια της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα.  Η 

συμμετοχή της σ’ αυτό τον αγώνα καθόρισε την προσωπική ζωή της.  Από το 1952 

μέχρι το 1964 έζησαν μαζί με τον άντρα της, σαν πολιτικοί πρόσφυγες στη 

Σοβιετική Ένωση.  Επέστρεψαν στην Ελλάδα το ’64 για να ξαναφύγουν το ’67 στο 

Παρίσι, όπου παρέμειναν μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του '70 λόγω της 

δικτατορίας. 

      Ο καθαρός τρόπος γραφής της, η γλωσσική αρτιότητα, το χιούμορ και η 

διεισδυτική ματιά στα γεγονότα, είναι τα χαρακτηριστικά των έργων της, που  

έχουν αγαπηθεί από το ελληνικό και το ξένο αναγνωστικό κοινό. 

       Έργα της:  Η αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα , Το καπλάνι της βιτρίνας, Ο μεγάλος 

περίπατος του Πέτρου, 

 




