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Ιούνιος 11, 2018 

 

Γίνεται μία απλή τυχαία συνάντηση με έναν «πρώην» και μία απλή 
ερώτηση κλισέ,  του Μr G… «έγινες ευτυχισμένη….χωρίς εμένα;» να 
κάνει τη ζωή σου άνω-κάτω;  Τι αλήθειες μπορεί να αποκαλύψει; και 
τελικά πόσο σίγουροι είμαστε ότι ζούμε τη σωστή ζωή;  

Η ηρωίδα έχει στη διάθεση της 25 ημέρες για να απαντήσει στην 
ερώτηση-παγίδα που της έκανε εκείνος… να δει την πραγματικότητα 
και να αποφασίσει. «Ζει»  ή όχι την μία και μοναδική ζωή που έχει; 

Ανατρεπτικό, γρήγορο, σχεδόν κινηματογραφικό και απόλυτα 
γυναικείο, το 15ο βιβλίο της λατρεμένης μου Κατερίνας Μανανεδάκη 
είναι επιτέλους εδώ και κανονικά ήδη θα πρέπει να το κρατάτε στα 
χέρια σας! 

Καλοτάξιδο αγαπημένη μου!!!! 

https://lifesharing.gr/author/christina/
https://lifesharing.gr/2018/06/11/%ce%95%ce%b3%cf%8e-%cf%80%cf%8c%cf%84%ce%b5-%ce%b8%ce%b1-%ce%b3%ce%af%ce%bd%cf%89-%ce%b5%cf%85%cf%84%cf%85%cf%87%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b7/


ΕΓΩ ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΩ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΗ; 

Κατερίνα Μανανεδάκη, 

εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ 

 

 

Χριστίνα Λαμπίρη 

Η Χριστίνα Λαμπίρη είναι δημοσιογράφος με πολυετή προϋπηρεσία 
στο χώρο των περιοδικών, της τηλεόρασης αλλά και στου 
ραδιοφώνου. Έχει αγαπηθεί από το κοινό από τη πρώτη στιγμή που 
ανέλαβε να εκπροσωπήσει την μεσημεριανή ζώνη με ένα προφίλ 
δημοσιογραφικό που χαρακτηριζόταν εξαρχής από ήθος και 
υπευθυνότητα. Από τότε έχει υπηρετήσει επάξια ως παρουσιάστρια 
ζώνες ειδησεογραφίας , πρωινής ενημέρωσης , εκπομπές κοινωνικού 
περιεχομένου αλλά και ειδικές εκπομπές όπως Καλλιστεία, 
Τηλεμαραθώνιο αλλά και τα Τηλεοπτικά βραβεία του ΕΘΝΟΥΣ 
«ΠΡΟΣΩΠΑ 2008». Έχει κερδίσει 2 τηλεοπτικά βραβεία ως 
«αγαπημένη εκπομπή κοινού 2005» και «Βραβείο ειδικής εκπομπής 
2008» για τον Τηλεμαραθώνιο που διοργανώθηκε για υποστήριξη και 
βοήθεια προς τους πυροπαθείς της Ηλείας , ενώ ήταν και δύο φορές 
υποψήφια στα ίδια βραβεία ως «αγαπημένη παρουσιάστρια κοινού 
εκτός ειδήσεων». Το 2012 αποφάσισε να διοχετεύσει όλη της το 
«είναι» στο δικό της ηλεκτρονικό δημιούργημα που δεν είναι άλλο από 
το The fun of Lifesharing.«To site αυτό έχει γίνει με αγάπη και μεράκι 
τόσο από εμένα όσο και από τους συνεργάτες μου όλους εσάς που 
θέλετε να ενημερώνεστε για θέματα 
υγείας,ομορφιάς,μόδας,ψυχολογίας, επικαιρότητας και όχι μόνο. Η 
ομάδα μας πρεσβεύει την χαρά του να μοιράζεσαι την γνώση και δεν 
είναι τυχαίο ποια άτομα μπήκαν στην οικογένεια του Τhe fun of 
Lifesharing. Το όραμα μας είναι η ομάδα αυτή να επεκταθεί και να 
εμπνευστεί από εσάς! Θέλουμε να γίνουμε η αγαπημένη σας παρέα το 
πρωί με καφέ, τις χαλαρές σας ώρες,το βράδυ πριν κοιμηθείτε,στο 
διάλειμμα σας στη δουλειά,η συντροφιά σας σε κάθε στιγμή σας».  
  

https://www.psichogios.gr/site/Books/show/1005574/egw-pote-tha-ginw-eytyxismenh%3b?cid=1005574
https://lifesharing.gr/author/christina/

