
 
 
Φαίη Μπαρμπαλιά-Μάνεση: Δημιουργεί 
ένα βιβλίο ζωής! 
Η Φαίη Μπαρμπαλιά-Μάνεση, μετά το βιβλίο της για παιδιά με τίτλο «Ο αγαπημένος 
παππούς», που ήταν ένας φόρος τιμής στον αείμνηστο πατέρα της- από τους πιο 
ονομαστούς και καταξιωμένους αρχιτέκτονες- Ηλία Μπαρμπαλιά, έρχεται αυτή τη φορά 
να δημιουργήσει ένα νέο βιβλίο με τη συμβολή πολλών. 
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Ναι, με τη συμβολή πολλών καθώς θα είναι ένα βιβλίο 



ζωής, μία κατάθεση ψυχής. Το βιβλίο αυτό δημιουργείται 
από όσους ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Φαίης 
Μπαρμπαλιά- Μάνεση που θέλησαν κι έφτιαξαν μαζί ένα 
βιβλίο φιλανθρωπικού χαρακτήρα καθώς τα έσοδα από τις 
πωλήσεις του θα διατεθούν για την ενίσχυση ενός 
ιδιαίτερα σημαντικού σκοπού: για την ενημέρωση και 
καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού. 
 
 
«Ήθελα να δημιουργήσουμε πολλοί άνθρωποι μαζί: 
αναγνωρίσιμοι, γνωστοί, άγνωστοι, από διαφορετικούς 
χώρους, διαφόρων ηλικιών, όλοι μαζί ένα βιβλίο, 
αποκλειστικά φιλανθρωπικού χαρακτήρα» μας 
εξομολογήθηκε η δραστήρια Φαίη Μπαρμπαλιά-Μάνεση. 
 
 

Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα; «Πολλοί άνθρωποι που έχουν 
μία μορφή καλλιτεχνικής ευαισθησίας, κάποια στιγμή 
μπορεί να έχουν αισθανθεί την ανάγκη να γράψουν κάτι, 
σαν κατάθεση ψυχής, σε μια συγκεκριμένη στιγμή της 
ζωής τους. Οι περισσότεροι από αυτούς, έχουν ανοίξει ένα 
συρτάρι και το έχουν καταχωνιάσει μέσα. Θεωρώ ότι την 
σημερινή εποχή και ιδιαιτέρα τους τελευταίους μήνες, 
δεδομένων των δύσκολων συνθηκών που όλοι βιώνουμε, 
είχαμε το χρόνο να είμαστε πιο πολύ στο σπίτι μας, πιο 
πολύ μόνοι μας, πιο πολύ στις σκέψεις μας, πιο πολύ με 
τον εαυτό μας και μερικοί από εμάς πιο κοντά στο 
γράψιμο. Σκοπός ήταν να συγκεντρωθούν 50 ποιήματα ή 
πεζά κείμενα (μέχρι 400 λέξεις) από διαφορετικούς 
ανθρώπους, οι οποίοι διαθέτουν καλλιτεχνική ευαισθησία 
και θέλουν να μοιραστούν κάτι από τη ζωή τους μεσώ 
ενός ποιήματος ή κειμένου που εμπνευστήκαν και 
έγραψαν είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά». σημειώνει η 
εμπνεύστρια τού βιβλίου, που θα αναλάβει και την 
εκτύπωσή του. 



 
 
Το βιβλίο θα έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα και όλα τα 
έσοδα θα διατεθούν για την πρόληψη και την έγκυρη 
διάγνωση του καρκίνου του μαστού μέσω της μη 
κερδοσκοπικής εταιρείας «Η Τέχνη της Ζωής» που 
ίδρυσαν το 2014 τα αδέλφια: Φαίη Μπαρμπαλιά-Μάνεση , 
Γιώργος Μπαρμπαλιάς και Έλενα Μπαρμπαλιά-Σαρακάκη, 
εις μνήμην του πάτερά τους Ηλία Γ. Μπαρμπαλιά. 
Η παρουσίασή τού βιβλίου, καλώς εχόντων των 
πραγμάτων και Covid επιτρέποντος, θα γίνει το ερχόμενο 
Φθινόπωρο. Να είναι καλοτάξιδο! 
(Φωτογραφίες: PAPADAKIS PRESS) 
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