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Συνήθως όταν γράφεις για φίλους και ανθρώπους που αγαπάς μεροληπτείς.

Φυσικό είναι… Το ίδιο άλλωστε συμβαίνει και όταν γράφεις για ανθρωπους που δεν συμπαθείς. Το 
γράψιμο είναι μυστηριο όπλο.

Ωραία.

Καλό προλογάκι για να περάσω εκεί που στοχεύω: Δεν θα σας πω τίποτα για τη Μανίνα 
Ζουμπουλάκη επειδή είναι φίλη μου και την αγαπώ και τη θαυμάζω κι από πάνω…ε ναι καμαρώνω
για αυτην.

Θα σας πω μόνο ένα: Είναι σεμνός άνθρωπος. Τέλος… είναι και ο τρόπος που κινείται… είναι και 
εκείνη η σέξυ θαμπάδα της φωνής της …έρχεται και δένει.

Οταν μου ζητησε να παρουσιάσω το τελευταίο της βιβλίο φυσικά και χάρηκα.

Μου το’στειλε πριν καμμια 20αριά μέρες με αφιέρωση να το διαβάσω.

Το άφησα δίπλα μου για να το βλέπω.

Με έπαιρνε κάθε δυο μέρες τηλέφωνο. Μου έλεγε όλα τα κουτσομπολιά… τη καθημερινότητα 
της…για τα παιδιά της… και στο τέλος με ρωτούσε σιγανά: Το διάβασες;

-Μην ανησυχείς… της έλεγα (που είναι η πιο ανησυχητικη φράση του κόσμου)

-Μου’χει τύχει άνθρωπος που παρουσίασε το βιβλίο μου και δεν είχε διαβάσει γραμμη…

-Μην ανησυχείς…

-Καλά…
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-Χαχαχαχαχαχα!

Είμαι φανατικός θιασώτης της άποψης: Οταν έχεις να γράψεις ή πρέπει να μιλήσεις για κάτι καλό 
είναι να είναι πρόσφατο… να έχεις την αύρα του… τη γεύση του…

Το κάνω πάντα στο ραδιόφωνο… είμαι (επίτηδες) με τη ψυχή στο στόμα στο μικρόφωνο… οι 
καθημερινότητες δεν εχουν προλάβει να ξεσκονιστούν.

Δυο μέρες λοιπόν πριν την παρουσίαση στις 16 Ιανουάριου στον Ιανό… άρχισα να διαβάζω το 
βιβλίο.

Υπέροχο…

Να το διαβάσετε… Τόσο υπέροχο που ξέχασα ότι το γραψε η Μανίνα… Δεν μπορω να σας πω 
πολλά γιατι αν δεν σας πω το μυστικό του δεν θα καταλαβετε και πολλά… αλλά αν σας πω το 
μυστικό του θα χάσετε τη γοητεία του.

Τό τέλειωσα στο μετρό….

Μπήκα στον Ιανό… γεμάτος απ” αυτο…

Η αλήθεια είναι ότι δεν μ’αρέσει να μιλάω για τα βιβλία… ούτε για ταινίες…. ούτε καν για 
ποδοσφαιρικούς αγώνες… έχω αλλιώς την περιγραφή μέσα μου.

Μ αρέσει να μιλάω όμως για τους ανθρώπους… δεν φωτογραφιζω τοπία…. ανθρώπους αγαπώ να 
φωτογραφίζω και μάλιστα κοντινα πλάνα… το ίδιο συμβαίνει κι όταν γράφω γι” αυτούς.

Σίγουρος ότι μπορούσα να κάνω οποιαδήποτε κουβλεντα για το βιβλίο… μίλησα περισσότερο για 
τη Μανίνα.

Από κάτω ο από παλιά φίλος μου στιχουργός Γιώργος Παυριανός…μαζί με τους Γιάννη Νένε και 
Γιώργο Ευσταθίου. Και οι 3 τους πολύ θεατρικοί… ειδικά ο Παυριανός έγινε (τουσπουδαιότερο 
θεατρικο εργαλείο) ο πασαδόρος μου…. έλεγα..συμφωνουσε…. έλεγα είχε μικρές αντιρρήσεις… 
έλεγα συμπληρωνε… Ειμαι ετσι κι αλλιώς εναντίον των μονολόγων.
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Ρωτηξα και τη Μανίνα 2-3… μου είπε….

Ηρθε φουριόζα και η (τι ηθοποιάρα!) Ρένια Λουϊζίδου, που άφησε το γυρισμα για τη Μανίνα και 
ξανατρεξε πίσω. Ακουσα μ προσοχή πώς είδε μια γυναίκα το βιβλίο.

Ήρθαν και φίλοι μου… ο Στάθης (που τον αγαπώ γιατι αγαπιόντουσαν με τον πατέρα μου…. ο 
Στάθης είχε δέος για εκείνον και εκείνος θαύμαζε μέχρι τα μπούνια το υπερ-ταλέντο του… νομίζω 
ότι θα’θελε να τον έχει γιό), η Αργυρούλα που με αιφνιδίασε, η Ελένη, η Μαίρη, η Βάσω, η 
Ειρήνη, ο Ιάκωβος, ο Χρήστος… και άλλοι φιλοι και αναγνωστες της Μανίνας….

Απόσπασματα διάβασε η Γαλήνη Τσεβά και τραγουδησε εξαιρετικά 4-5 τραγουδια η Κλεονίκη 
Δεμίρη…διακριτικά στο πιάνο ήταν ο Δημήτρης Χρυσανθακόπουλος.
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Μετά πήγαμε εκεί δίπλα και ήπιο/φάγαμε.

Γύρισα σπίτι…

Ωραία ήταν.

Τηλεφωνηθήκαμε με τη Μανίνα.

-Πώς σου φάνηκε;

-Όμορφα! Nα σε ρωτήσω κάτι…

-Ό,τι θες….

-Δεν μου λες κοριτσάκι μου γιατί σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης έπινες το τσάϊ μου;

-Α, δικό σου ήταν;

-Καληνύχτα.

-Καληνύχτα.

-Ευχαριστώ.

-Ευχαριστώ.
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