
ΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ  ΓΓΥΥΜΜΝΝΑΑ    
ΈΈ  γγ  ρρ  αα  ψψ  αα  νν        γγ  ιι  αα        ττ  οο        ββ  ιι  ββ  λλ  ίί  οο  ::  

  

 «Σε συνεπαίρνει, σε απορροφά, σε οδηγεί σε δρόμους ονειρικούς, γεμάτους ανθρώπινους 
χαρακτήρες... βιβλίο - έκπληξη, "ενσάρκωση της ψυχής του πνεύματός της"... 

γεμάτα λυρισμό, αισθησιασμό, αλλά και απλότητα για "ν' αφήσει πίσω της ένα χνάρι... 
γι' αυτούς που θα 'ρθουν"...έχει μέσα της το συγγραφικό "δαιμόνιο".»  

Φώτης Σιούμπουρας, ΚΟΣΜΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ. 

 

 «Λόγια Γυμνά και Ανόθευτα. Καθαρά. Πηγάζουν από την καρδιά και την ψυχή της. 

Γοητευτικό.»  

Αλέξανδρος Στεργιόπουλος, ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 

 

 «Ένα βιβλίο που αγγίζει τις πιο βαθιές πτυχές της ανθρώπινης ψυχοσύνθεσης  
και δη της γυναικείας. Ο έρωτας, η ηδονή, η θλίψη, η ζωή και ο θάνατος, ξετυλίγονται στις 

σελίδες του, δοσμένα με μια τρυφερή και πολύ προσωπική γλώσσα.»  

 Ματίνα  Νταλλαρή, ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ www.protothema.gr. 

 

 «Είναι απλά ό,τι καλλίτερο μου έχουν ποτέ στείλει στη δουλειά!»  
Παναγιώτης  Χριστόπουλος, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ GK "GENTLEMEN" 

 

 «Ένα βιβλίο που πρέπει να γίνει (να κάνετε) Best Seller.»  
Άρης Δημοκίδης, LIFO MAGAZINE 

 

 «Στις σελίδες του βιβλίου ο κάθε αναγνώστης μπορεί να βρει τον εαυτό του. Με λόγο πότε 
πεζό και πότε ποιητικό το βιβλίο ‘’Λόγια Γυμνά’’ είναι γεμάτο σκέψεις πλούσιες σε 

συναισθήματα, ένταση και ειλικρίνεια. Τα λόγια ξεγυμνώνονται μέσα από τις σελίδες και 
απηχούν απόλυτα στην καρδιά που έχει αγαπήσει, έχει πληγωθεί και που στην ουσία έχει 

ζήσει»  
Ευγενία Χατζηγεωργίου, ADORE 

 

 «Ένα ταξίδι στο όνειρο»  
Ραλλιώ Λεπίδου, KA-BUSINESS 

 
 «Λόγια Γυμνά: ουσιαστικές κραυγές γυναικών που προσπαθούν να επιβιώσουν στον 

δαιδαλώδη λαβύρινθο των ανθρωπίνων σχέσεων.  Ένα γαϊτανάκι συναισθημάτων με 
κυρίαρχο τον έρωτα, ως θείο δώρο… μέσα του θα βρούμε τη φίλη, την αδερφή, τη μητέρα 

μας, τον εαυτό μας.»  
Αλεξία Νταμπίκη, ΒΑΚΧΙΚΟΝ 

 

 «Ένα καράβι που μας ταξιδεύει στις θάλασσες της ζωής, της αγάπης, της φιλίας,  
των ανθρωπίνων σχέσεων, της ελληνικής πραγματικότητας αλλά πάνω  
και πριν απ' όλα του έρωτα!  Ξεχωριστή κατάθεση ψυχής και καρδιάς.»  

Νεκτάριος Παπασπύρου, http://books.matia.gr 

 

 

 “Guilty Pleasures” 

ATHENS VOICE 
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