
Αποστόλης Αγγελόπουλος 

Α. Άλκη Ζέη: βιογραφικό σημείωμα γραμμένο με ρηματικές φράσεις σε 

συνεχές κείμενο.  

 
Η Άλκη Ζέη γεννήθηκε στην Αθήνα και πέρασε τα πρώτα παιδικά της χρόνια στη Σάμο, απ’ 

όπου καταγόταν η μητέρα της.  Όταν άρχισε το σχολείο, η οικογένειά της εγκαταστάθηκε στο 

Μαρούσι και στη συνέχεια στην Αθήνα. 

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, το θεατρικό 

συγγραφέα Γιώργο Σεβαστίκογλου, σαν πολιτικοί πρόσφυγες στη Σοβιετική Ένωση, αρχικά 

στην Τασκένδη και ύστερα στη Μόσχα, όπου γεννήθηκαν και τα δυο παιδιά τους.  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, η κριτική στάση απέναντι σε πρόσωπα 

και καταστάσεις, το χιούμορ και η διεισδυτική ματιά στα γεγονότα, είναι τα χαρακτηριστικά 

των έργων της Άλκης Ζέη που το έχουν κάνει να αγαπηθεί από το ελληνικό και το ξένο 

αναγνωστικό κοινό.  Η αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα , Το καπλάνι της βιτρίνας και Ο 

μεγάλος περίπατος του Πέτρου, συμπεριλαμβάνονται στα διαχρονικά ευπώλητα βιβλία (μπεστ 

σέλλερ) της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. 

Εκτός από την Αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα, τα βιβλία της απευθύνονται κυρίως στα παιδιά 

και τους εφήβους, πάντα όμως διαβάζονται με μεγάλη ευχαρίστηση και από τους ενήλικες.  

Εμπνέονται από προσωπικές της εμπειρίες υφαίνοντας την υπόθεσή τους παράλληλα με 

ιστορικά γεγονότα.  Τα θέματα που πραγματεύονται είναι καθημερινά και πανανθρώπινα. 

Το Καπλάνι της βιτρίνας, το πρώτο της μυθιστόρημα, υπήρξε έργο - σταθμός για την 

ελληνική παιδική λογοτεχνία και θεωρείται πλέον ένα κλασικό έργο της παγκόσμιας 

λογοτεχνίας για παιδιά, με συνεχείς επανεκδόσεις από το 1963 που πρωτοκυκλοφόρησε στην 

Ελλάδα και πολλές μεταφράσεις και διακρίσεις στο εξωτερικό.  Η Άλκη Ζέη αποτελεί 

πρέσβειρα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας στο εξωτερικό, καθώς το σύνολο του έργου 

της είναι μεταφρασμένο και κυκλοφορεί σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο.    Η ίδια έχει επίσης 

μεταφράσει από τα γαλλικά, τα ιταλικά και τα ρωσικά αρκετά βιβλία, ανάμεσα στα οποία έργα 

των Τζιάννι Ροντάρι και Βέρα Πανόβα. 
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Β. Βιογραφικό Σημείωμα γραμμένο με ονοματικές φράσεις κατά θέματα. 
 

    ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 

        Ονοματεπώνυμο: Συναδάκης Άγγελος 

        Διεύθυνση: Eπικοινωνήστε μέσω ηλεκρτονικού ταχυδρομίου 

        Τηλέφωνο: Eπικοινωνήστε μέσω ηλεκρτονικού ταχυδρομίου 

        Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: asynadak@math.auth.gr 

        Ημερομηνία γέννησης: 23 Ιουνίου 1985 

        Τόπος γέννησης: Θεσσαλονίκη 

        Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμος 

    ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: 

        Απολυτήριο Λυκείου από το Πειραματικό Σχολείο του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου 

Θεσσαλονίκης (Βαθμός Απολυτήρίου 17,7/20). 

        Επί πτυχίο φοιτητής του τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης. 

    ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ: 

        Τηλεφωνικό κέντρο ΙΚΑ 184 ως τηλεφωνητής 

        Αγρόκτημα Κυδωνιές ασφάλιση για αναρρίχηση, στίβο περιπέτειας και τα λοιπά. 

        Υπεύθυνος Προγράμματος - Κατασκήνωση ΧΑΝΘ 

    ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: 

        Αγγλικά - Certificate of Proficiency in English (University of Cambridge) 

        Αγγλικά - Certificate of Proficiency in English (University of Michigan) 

        Γαλλικά - Diplome d' etudes en langue francaise 2em degre (DELF 2 A1-A6) 

        Ιταλικά - Diploma di lingua Italiana, Επίπεδο Β2 

    ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ: 

        Άψογη χρήση λειτουργικού συστήματος Windows (οποιασδήποτε έκδοσης). 

        Γενικές γνώσεις λειτουργίας και αρχιτεκτονικής υπολογιστών (hardware). Ικανότητα 

σύνδεσης εξωτερικών και εσωτερικών συσκευών στο σύστημα. 

        Προγραμματισμός σε γλώσσες Visual Basic, C++, Html και internet scripts, Asp, php, 

καθώς και χειρισμός του Visual Studio .Net 

        Άψογη χρήση του διαδικτύου. 

        Άψογη χρήση εφαρμογών Office (word, excel, power point, και άλλα), Internet και 

άλλων κατηγοριών όπως μουσικής, επεξεργασίας εικόνας και τα λοιπά. 

        Γρήγορη πληκτρολόγηση και τυφλό σύστημα. 

    ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ): 

        ΧΑΝΘ: 3ετές χειμερινό πρόγραμμα σχολής στελεχών. Το πρόγραμμα ασχολείται με τις 

παρακάτω θεματικές ενότητες: 

            Λειτουργία ομάδας 



Αποστόλης Αγγελόπουλος 

            Επικοινωνία 

            Δημιουργική 

            Ηγεσία και παρακίνηση 

            Προγραμματισμό και οργάνωση δραστηριοτήτων 

            Λήψη αποφάσεων 

            Αξιολόγηση και συστήματα αξιολόγησης 

            Διαπολιτισμικές ενότητες 

        ΧΑΝΘ: 4 χρόνια εθελοντική εργασία ως εκπαιδευτής στην σχολή στελεχών. 2 χρόνια 

εθελοντική εργασία ως εκπαιδευτή εκπαιδευτών στην σχολή στελεχών. 

        Outdoors as a tool for personal development, 20ήμερο πρόγραμμα εκπαίδευσης: 

Βέλγιο Λετονία 2005. Οργάνωση: YMCA of Nederland. Θεματικές ενότητες: όμοιες με τις 

προηγούμενες. 

        Synergy Training: The magic of synergy: 1+1=3. Ιταλία, Μάιος 2006. Οργάνωσης: 

Synergy group. Θεματικές ενότητες: όμοιες με τις προηγούμενες. 

        Essence Training, Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2006. Οργάνωση Essence Organization 

(Holland). Θεματικές ενότητες: Personal development through experiential learning. 

Assisting in this training on October 2006 and on November 2006 

        Source Training, Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2006. Οργάνωση Essence Organization 

(Holland). Θεματικές ενότητες: Personal development through experiential learning. 

        Synergy Training: Which way?. Ιταλία, Απρίλιος 2007. Οργάνωση: synergy group. 

Θεματικές ενότητες: όμοιες με τις προηγούμενες. Συμμετοχή ως συνεκπαιδευτής. 

        Synergy Training: Interpersonal to Intercultural II. Ελλάδα, Μάρτιος 2008. 

Οργάνωση: synergy group. Θεματικές ενότητες: όμοιες με τις προηγούμενες. Συμμετοχή ως 

οργανωτής του εκπαιδευτικού προγράμματος και ως συνεκπαιδευτής. 

    ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: 

        Υπολογιστές: Προγραμματισμός, Internet 

        Μαθηματικά, Εφαρμοσμένες επιστήμες (πληροφορική, οικονομικά) 

        Βιβλία Επιστημονικού και ιστορικού περιεχομένου 

        Μουσική 
 


