
Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017 

ΚΛΗΡΩΣΗ 07/04/17, ΒΙΒΛΙΟ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ-
ΚΡΙΤΙΚΕΣ "Αγώνες Κυριών - Λία Ζώτου,Θοδωρής 
Καραγεωργίου"Εκδόσεις Ψυχογιός! 

 

 

 
περισσότερα για το βιβλιο εδώ 

 

#ΚΛΗΡΩΣΗ - 07/04/17 

 

 
#Διαγωνισμός #ΨΥΧΟΓΙΟΣ 

 

 #ΒΙΒΛΙΟ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ-ΚΡΙΤΙΚΕΣ 
  

 

1) Κάντε like στην ομάδα μας ΒΙΒΛΙΟ-
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ-ΚΡΙΤΙΚΕΣ στην ανάρτηση με την 
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κλήρωση του "Αγώνες Κυριών - Λία Ζώτου , 
Θοδωρής Καραγεωργίου" 

 
 
 

2) like στη σελίδα Εκδόσεις Ψυχογιός 

 

 https://www.facebook.com/psichogios/?fref=ts 

 

 
3) Κοινοποιήστε την στον τοίχο σας !! αφήστε το 
σχόλιό σας και μπείτε στην κλήρωση που θα 
πραγματοποιηθεί 07 Απριλίου!!! 1 τυχερος/η θα 
κερδίσουν ένα αντίτυπο από το βιβλίο!!! 

 

Περιγραφή 

Κρήτη 1896 

Σε ένα νησί που αποζητά την ελευθερία του, η Μυρτώ Θεοτοκά, η 
αρχοντοπούλα που το χαμόγελό της είναι πιο λαμπερό κι από τον 

ήλιο, θα χάσει τα πάντα. Ο πόλεμος θα της στερήσει τον έρωτα και οι 
άνθρωποι θα της αρπάξουν μέσα από την αγκαλιά ό,τι αγάπησε 

περισσότερο κι από τον ίδιο της τον εαυτό. Η αγαπημένη της φίλη, η 

Καλλιόπη, θα αρνηθεί την οικογένειά της και τη θέση που οι άλλοι 
της έχουν δώσει στην κοινωνία, θα πληγωθεί βαριά και θα 

προσπαθήσει να αναδυθεί μέσα από τις στάχτες της.  
 

Αθήνα 1919 

Στις αρχές του εικοστού αιώνα, σε μια εποχή όπου το γυναικείο 

φύλο δοκιμάζεται σκληρά, οι δύο αδελφικές φίλες, έχοντας για 

στήριγμα η μία την άλλη, θα αγωνιστούν μέχρι το τέλος για τα 
αγαπημένα τους πρόσωπα, θα κυνηγήσουν οράματα ταξιδεύοντας σε 

ολόκληρη την Ευρώπη, θα αναζητήσουν την ευτυχία, θα παλέψουν 
με πάθος για τα ιδανικά τους, θα αναμετρηθούν με την ίδια τη ζωή!  
 

Γιατί όσο συνεχίζεις να αγωνίζεσαι, η ελπίδα θα παραμένει 
ζωντανή. 
 

ΒΙΒΛΙΟ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ-ΚΡΙΤΙΚΕΣ 

 
 
 

http://www.psichogios.gr/site/Books/show/1003886/agwnes-kyriwn
http://www.psichogios.gr/site/Books/show/1003886/agwnes-kyriwn
https://www.facebook.com/psichogios/?fref=ts
https://www.facebook.com/dioptrapublishing/?fref=ts


 
 
ΛΙΑ ΖΩΤΟΥ, ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 
 

Η Λία Ζώτου και ο Θοδωρής Καραγεωργίου γεννήθηκαν σε δυο 

γειτονικά χωριά της Καβάλας. Η Λία σπούδασε στο Παιδαγωγικό 
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Εκτός 

από την ανάγνωση βιβλίων, η οποία τη βοηθά να γνωρίζει νέους 
κόσμους, λατρεύει τη ζωγραφική και τη φωτογραφία. Ο Θοδωρής 

έχει σπουδάσει νομικά στο πανεπιστήμιο Metropolitan του Λονδίνου. 
Στη συγγραφή τον οδήγησε η παρατήρηση της ζωής, της 

συμπεριφοράς και της εξωτερίκευσης του εσωτερικού κόσμου του 
ανθρώπου. Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν τα βιβλία τους 

ΑΓΩΝΕΣ ΚΥΡΙΩΝ, ΜΕΤΑΞΕΝΙΑ ΑΓΑΠΗ, ΤΟ ΔΑΚΡΥ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ και 
ΣΑΝ ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ, καθώς και το νεανικό μυθιστόρημα Η 

ΕΞΑΦΑΝΙ 
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