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Στο κατάµεστο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, η Φαίη
Μπαρµπαλιά Μάνεση παρουσίασε το βιβλίο Η τέχνη της ζωής, 135
αποτυπώµατα (εκδ. Γκοβόστη).

Κυκλοφορεί τέσσερα χρόνια µετά το πρώτο της Ο αγαπηµένος παππούς (εκδ. Φερενίκη),

που εκδόθηκε µε αφορµή το θάνατο του αείµνηστου Ηλία Γ. Μπαρµπαλιά.

Με τη µόνη διαφορά, όπως η ίδια επισήµανε, ότι το σηµερινό δεν το έγραψε µόνη της.

Πρόκειται, όπως δηλώνει ο τίτλος του, για 135 αποφθέγµατα (ποιήµατα και πεζά) για τη

ζωή, από αντίστοιχους (κυρίως ερασιτέχνες) συγγραφείς.

Πρωταγωνιστούν η αγάπη, ο έρωτας, η δύναµη ψυχής, οι αξίες, η καλοσύνη, η χαρά, η

αισιοδοξία, η απώλεια, η ελπίδα.

Η πανδηµία χάρισε στον κόσµο το προνόµιο του χρόνου. Κάποιοι ίσως να σκέφτηκαν

περισσότερο τη ζωή τους και να κατέγραψαν µύχιες σκέψεις που όµως σε δεύτερο χρόνο

βιάστηκαν να κρύψουν σε κάποιο συρτάρι…

Τέτοιου είδους γραπτά αναζήτησε η Φαίη Μπαρµπαλιά Μάνεση από φίλους και γνωστούς

της καθώς και διάφορους καταξιωµένους επαγγελµατίες.

Έτσι, στον περίβολο του Μουσείου δεν χωρούσε ούτε καρφίτσα. Οι δρόµοι της Κηφισιά

κόλλησαν από την µεγάλη προσέλευση, τα πάρκινγκ επίσης γέµισαν. Όλοι κατέφθασαν µε

πολλή αγάπη για τη Φαίη Μπαρµπαλιά Μάνεση και το συλλογικό έργο µε το οποίο

στηρίζει φιλανθρωπικό σκοπό. Όλοι οι παριστάµενοι, ένας και ένας, η  φωτισµένη

Ελλάδα.

Αφού και η χαρισµατική Φαίη Μπαρµπαλιά Μάνεση, πανέµορφη και ευφυής, απόφοιτος

του NYU/Stern School of Business, περιστοιχίζεται από αντίστοιχους ανθρώπους εξ

απαλών ονύχων.

Επιστήθιους φίλους και φίλες από το Κολλέγιο Αθηνών, όπως η Ελένη Βαρβιτσιώτη µε

την ήδη καταγεγραµµένη υπεραξία της.

Η τελευταία πήρε θέση δίπλα στη συµµαθήτριά της στο πάνελ των οµιλητών κατά τη

διάρκεια της παρουσίασης. Μίλησε µε ιδιαίτερα στιβαρό, ζωντανό και τρυφερό λόγο για

την προσπάθεια της φίλης της.

Οι κρίσιµες ώρες του DEAL της ΤΕΡΝΑ και o ρόλος της Morgan Stanley, µισθοί
Wall Street στην Τράπεζα Αττικής, το δώρο της CITI στην Mytilineos και οι 300 της
Eurobank στην Κύπρο
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Παρείχε µε την καρδιά της επαγγελµατικές και φιλικές συµβουλές για τη δηµιουργία του

βιβλίου.

Η Τέχνη της Ζωής, 135 αποτυπώµατα (εκδ. Γκοβόστη), επιµέλεια Φαίη Μπαρµπαλιά Μάνεση

Μεταξύ πολλών άλλων
Έχουν αποτυπώσει σκέψεις και συναισθήµατα πανανθρώπινα, πλήθος αναγνωρίσιµων

προσώπων από τις επιχειρήσεις, τη ναυτιλία, τις τέχνες, την πολιτική…

Από την Όλγα Κεφαλογιάννη και τον Μίνω Μάτσα (ένα υπέροχο ποίηµα -[ντουέτο») ως

τον Σωτήρη Μουνδρέα (στην ενότητα Έρωτα). Από τον Σταµάτη Σπανουδάκη και τη Μιµή

Ντενίση ως την Αθηνά Ιωάννου, τον Ξενοφώντα Βερύκιο, τον Θάνο Βερέµη και τον

Αντώνη Κοµνηνό (στην ενότητα Ρίζες).

Από την Κατερίνα Βρανά και τη Τζένη Μπότση ως τη Μαρία Σάκκαρη και τον Τάκη

Ζαχαράτο (στην ενότητα Δύναµη).

Από την Ελένη Ανδρεάδη Πλακόπητα µέχρι τη Δανάη Μπεζαντάκου και την Ειρήνη

Δανελιάν Μπάρδη (στην ενότητα Πανδηµία).

Από τη Μάιρα Τσαβλίρη µέχρι την Ειρήνη Νταϊφά στην ενότητα Αξίες.

Από τη Μάγια Ζαφειροπούλου Μαρτίνου, τη Μαριλίζα Αναστασοπούλου και τη Βαρβάρα

Βερνίκου µέχρι τον Χρήστο Ζαµπούνη (ενότητα Δεσµοί).

Από την Κατερίνα Τερζοπούλου και τη Μαργαρίτα Σιδερίδου ως τη Μανουέλλα Παυλίδου

(στην ενότητα Αγάπη).

Από τη Μιρέλλα Παπαοικονόµου ως τον Χρήστο Χωµενίδη (ενότητα Στιγµές), από τον

Στέλιο Παρλιάρο ως την Ειρήνη Μοµφεράτου και τη Χαρά Χρυσικοπούλου Καίσαρη

(ενότητα Εµπειρία), από την Ξένια Κούρτογλου ως την Αϊνόλα Τερζοπούλου (ενότητα

Ελπίδα), από την Ελεάννα Βλαστού ως τον Τάκη Μαυρωτά και την Όλινκα Μηλιαρέση

Βαρβιτσιώτη (ενότητα Τέχνη).

Έγραψαν inter alia σε άλλες ενότητες οι Μαίη Ζαννή, Άντζελα Ισµαήλου (Αναµνήσεις), η

Σοφία Δοξιάδη Ζαββού και η αείµνηστη Ηρώ Κόββα (Αισιοδοξία), η Τατιάνα Μπλάτνικ, η

Γεωργιάννα Νταλάρα και φυσικά η Φαίη Μπαρµπαλιά Μάνεση στην Αλήθεια.

Η αλφαβητική λίστα των συµµετεχόντων βρίσκεται στον ιστιότοπο της µη κερδοσκοπικής

εταιρείας Η Τέχνη της Ζωής.

Αλλά και στο πάνελ της παρουσίασης ακούστηκαν εξαιρετικές απόψεις ενώ οι ηθοποιοί

που διάβασαν αποφθέγµατα έδωσαν µια νότα ζεστασιάς και ζωντάνιας στη βραδιά.

Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραµέως (γνωστές από το σχολείο µε τη Φαίη Μπαρµπαλιά),

µίλησε µε ασυνήθιστα ανθρώπινο και αυθόρµητο τόνο για το έργο της. Απόρρητο
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Το δικό της σηµείωµα η Φαίη Μπαρµπαλιά το αφιερώνει στον σύζυγό της Γιάννη Μάνεση

και την αταλάντευτη αγάπη του.

«Αφιερωµένο στον Γιάννη µου… που µιλάµε µε τα µάτια…».

 

Η Τέχνη της Ζωής προσφέρει
Όλα τα έσοδα διατίθενται για την πρόληψη και την καταπολέµηση του καρκίνου του

µαστού, στο Παναρκαδικό Νοσοκοµείο Τρίπολης, µέσω της µη κερδοσκοπικής αστικής

εταιρείας Η Τέχνη της Ζωής.

Συστάθηκε από τα τρία παιδιά του Ηλία Μπαρµπαλιά ήτοι Φαίη, Έλενα και Γιώργο

Μπαρµπαλιά, µε σκοπό να τιµήσουν την µνήµη του.

Η ονοµασία του ιδρύµατος βασίστηκε στη ρήση του Ηλία Γ. Μπαρµπαλιά, «αν πιστεύω σε

κάποια τέχνη, αυτή είναι η τέχνη της ζωής και σε αυτήν αφιέρωσα τον βίο µου».

Στο ερώτηµα αν «πρυτανεύει το Έργο ή η Ζωή», η απάντησή του υπήρξε πάντα σταθερή:

«Και βέβαια, η Ζωή».

Αυτή τη νοοτροπία µετέδωσε στα τρία παιδιά του µε τη δύναµη του παραδείγµατος.

«Η Τέχνη της Ζωής» δραστηριοποιείται σε διάφορους τοµείς όπου εντοπίζει ανάγκη και

ποιοτικό έργο.

Προτεραιότητα δίνει στην πρόληψη του καρκίνου του µαστού προσπαθώντας να στηρίξει

νέες κοπέλες στον προληπτικό έλεγχο και την έγκαιρη πρόγνωση.
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