
Δείτε όσα έγιναν στην παρουσίαση του βιβλίου 
της Σταματίνας Τσιμτσιλή. 
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χτες το βράδυ το PUBLIC 
Café η πρώτη παρουσίαση τού βιβλίου τής Σταματίνας Τσιμτσιλή, 
“Όλα για λίγο Παράδεισο” που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 
Ψυχογιός. Για το βιβλίο μίλησαν οι Μάρα Ζαχαρέα, δημοσιογράφος, Λένα 

Μαντά, συγγραφέας, Τζώνυ Καλημέρης, διευθυντής τηλεόρασης Alpha και 

Αντώνης Σρόιτερ, δημοσιογράφος. 

Η Λένα Μαντά ανέφερε “Φαίνεται ότι με θεωρούν καλότυχη διότι με 
καλούν να παρουσιάσω πάντα τους νέους συγγραφείς. Αυτό 
δούλεψε στους προηγούμενους διότι είχαν σπουδαία καριέρα”, και 
συνέχισε λέγοντας “Από το κείμενο φαίνεται ότι ο συγγραφέας είναι 

άνθρωπος με πολύ ευαίσθητη ψυχή”. 
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Η Μάρα Ζαχαρέα συνέχισε: “Η Σταματίνα, με 
δύο παιδιά και πολλές επαγγελματικές υποχρεώσεις, μπήκε στο 
βάσανο τού γραπτού λόγου αν και φαινομενικά δεν το είχε ανάγκη. 
Στα συν σημειώνω το γρήγορο ρυθμό και το ότι αλλού είναι 
ανάλαφρο και αλλού σοβαρό. Στα πλην σημειώνω τη φράση 
‘άμορφη μάζα σιδερικών’ παρμένη από μία σκηνή στο βιβλίο, την 
οποία βρίσκω πολύ δημοσιογραφική”. 

Στη συνέχεια ο Αντώνης Σρόιτερ ανέφερε: “Η συγγραφή δεν διδάσκεται, 

ή το έχεις ή δεν το έχεις…και η Σταματίνα, το έχει. Οι νέοι σήμερα ζουν 
το έρωτα με Like, Poke και Block. Προτείνω λοιπόν στην Σταματίνα 
να κάνει Delete σε όσους τής επιτίθενται ανοιχτά μέσω τού Τύπου”. 

Τέλος, ο Τζώνυ Καλημέρης εξέφρασε την έκπληξή του όταν η 
συγγραφέας τον ενημέρωσε ότι γράφει βιβλίο και έκλεισε με τη 
φράση: “Δεν έπρεπε όμως να εκπλαγώ διότι η Σταματίνα είναι παληκάρι”. 
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Η ίδια η συγγραφέας Σταματίνα Τσιμτσιλή είπε ότι ξεκίνησε το 
βιβλίο, “σε μία περίοδο επαγγελματικής ύφεσης στην οποία είχα 
πολύ διαθέσιμο χρόνο και κάπως έπρεπε να γεμίσω το χρόνο 
μου. Το γράψιμο λειτούργησε αγχολυτικά. Καθώς προχωρούσα 
σκεφτόμουνα, ‘ρε! μπας;’. Διστακτικά στην αρχή το έδειξα σε 
δικούς μου ανθρώπους … Θυμάμαι την πρώτη συνάντηση με τη Νίνα 
Ψυχογιού και το ότι μου απάντησε θετικά μέσα σε 24 ώρες … Δεν 
είναι βιωματικό αλλά έχει κομμάτια μου και ελπίζω όλοι οι 
αναγνώστες να βρουν και δικά τους κομμάτια σε αυτό”. 

Στο τέλος η συγγραφέας συνομίλησε με το κοινό και υπέγραψε 
αντίτυπα του βιβλίου της. 

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός και θα το 
βρείτε εδώ. 

Αναλυτικό φωτο-ρεπορτάζ της εκδήλωσης από το Bookia και τον 
Παναγιώτη Σιδηρόπουλο εδώ. 
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