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«Να είμαστε καλά, να γελάμε 
με τα παιχνίδια της ζωής και 
να κυνηγάμε τα θέλω μας!» 

 



 
H Κατερίνα Μανανεδάκη είναι δηµοσιογράφος. Έχει δουλέψει στο 
Mega Channel, στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση του ΑΝΤ1, στο 
Star Channel και στον περιοδικό Τύπο, σε εκδόσεις υψηλής 
αναγνωσιµότητας και κυκλοφορίας. Έχει γράψει δεκατέσσερα 
βιβλία που έχουν γίνει θεατρικές παραστάσεις, ετοιμάζονται να 
μεταφερθούν στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση, έχουν 
μεταφραστεί στο εξωτερικό και όλα τους είναι μπεστ σέλερ. 

Σε  α΄ πρόσωπο 

«Εγώ Πότε θα Γίνω Ευτυχισμένη;» Ένα καινούριο βιβλίο, το δέκατο 
πέμπτο στη σειρά, είναι εδώ, έτοιμο να υποδεχθεί, παρέα με τους 
αναγνώστες, το καλοκαίρι! Είναι ένα ακόμη βιβλίο για το κυνήγι της 
ευτυχίας; Μπορεί να με ρωτήσει κάποιος. Όχι! Καμιά σχέση θα 
απαντήσω αμέσως! Είναι ένα βιβλίο γεμάτο χαμόγελα, ανατροπές και 
συναισθήματα, που …παίζουν μπάλα σε ένα εντελώς σουρεαλιστικό 
γήπεδο! 

Πρωταγωνίστρια του βιβλίου, είναι η Μαίρη Παναγιώτου, η οποία είναι 
παντρεμένη, έχει ένα γιο, έχει μια δουλειά, ζει μια ήσυχη και 
τακτοποιημένη καθημερινότητα. Μέχρι τη στιγμή που, εντελώς τυχαία, 
συναντά στον δρόμο τον πρώην της, που σημάδεψε τη ζωή της και τον 
οποίο δυσκολεύτηκε πολύ να ξεπεράσει. Είναι το ίδιο όμορφος, 
γοητευτικός και απαιτητικός, και της ζητά να του απαντήσει σε μια και 
μόνο ερώτηση: «Έγινες ευτυχισμένη… χωρίς εμένα;» Καταλαβαίνετε 
τι θα ακολουθήσει! Μπερδέματα, ευτράπελα και ερωτηματικά που θα 
μπορούσαν να είναι και δικά μας, αφού κι αυτή η ιστορία, σαν παζλ, 
κρύβει εικόνες και αγωνίες, βγαλμένες λες από την ίδια τη ζωή μας. Τι 



είναι τελικά αυτή η άτιμη η ευτυχία και που κρύβεται; Πως μπορεί η Μαίρη 
αλλά κι όλοι εμείς να την ξετρυπώσουμε και να τη βάλουμε, με το έτσι 
θέλω, στη ζωή μας; 

 



 



 

 
 

  

Η πρωταγωνίστρια μας, μετά το «ερώτημα φωτιά» πανικόβλητη και 
γεμάτη αγωνία, προσπαθεί να καταλάβει τι είδους φάρσα είναι αυτή που 
της στήνει το σύμπαν. Ήταν νέα και ανέμελη όταν ερωτεύτηκε τον Mister 
G, ενώ τώρα είναι μια κατασταλαγμένη, σοβαρή και υπεύθυνη γυναίκα. 
Δεν έχει χρόνο να απαντά σε «φανταστικά ερωτήματα» για το αν έγινε ή 
όχι ευτυχισμένη. Αλλά και πάλι… Γιατί ξαφνικά νιώθει τόσο 
δυστυχισμένη; Θα κάνει γιόγκα, θα προσπαθήσει να αδυνατίσει, θα πάει 
σε μάγισσες, χαρτορίχτρες, συμβούλους προσωπικής ανάπτυξης, θα 
διαλογιστεί. Έχει είκοσι πέντε μέρες στη διάθεσή της να απαντήσει στην 
ερώτηση-παγίδα που της κάνει εκείνος. Αν τα καταφέρει, θα γίνει 
πραγματικά ευτυχισμένη. Αν δεν τα καταφέρει, θα πρέπει να 
(ξανα)κυλήσει στην αμαρτία. 



Δίπλα στη θάλασσα, στο μπαλκόνι, στον καναπέ του σαλονιού, οι εικόνες 
ζωντανεύουν, το χιούμορ ξορκίζει τους φόβους για το αν πήραμε τη ζωή 
μας λάθος και οι ελπίδες πως μπορούμε να βρούμε αυτό που ψάχνουμε 
στον ίδιο τον καθρέφτη μας ζωντανεύουν. 

Τι έμαθα γράφοντας αυτό το βιβλίο; Πως στη ζωή σημασία έχει να 
κυνηγάς αυτό που θέλεις, να ονειρεύεσαι, να μη το βάζεις κάτω. Έμαθα 
πως σημασία δεν έχει το πόσο ευτυχισμένοι είμαστε αλλά το πόσο 
ευτυχισμένοι θέλουμε να γίνουμε! 

Εύχομαι σε όλους ένα όμορφο καλοκαίρι γεμάτο με πλατιά χαμόγελα και 
τη βεβαιότητα πως αύριο ξημερώνει μια άλλη μέρα που μπορεί να είναι 
καλύτερη και πολύ πιο φωτεινή! 

Να είμαστε καλά, να γελάμε με τα παιχνίδια της ζωής και να κυνηγάμε τα 
θέλω μας! 

  

Το τελευταίο βιβλίο της Κατερίνας Μανανεδάκη «Εγώ Πότε θα Γίνω 
Ευτυχισμένη;» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός 
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