
7 ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΣΤΗ 2Η ΕΚΔΟΣΗ «ΛΟΓΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ» 

 

«Λόγια Αρσενικά»... για γνήσια αρσενικά και θηλυκά, που αντέχουν την μέθεξη του έρωτα, να 

προβάλεται με λόγιο ρεαλισμό, στις σελίδες ενός ερωτικού μυθιστορήματος, εξπρες! Για λίγο και απο 

λίγο...όπως αρμόζει άλλωστε σε όλα τα μεγάλα πάθη! Η γραφή ενός soundtrack, με νότες που σε 

οδηγούν στο ερωτικό κρεσέντο της δίνης των πρωταγωνιστών!  

Γκας Γκουντούλας, Δημοσιογράφος - Cosmote TV 

 

Το βιβλίο «Λόγια Αρσενικά» είναι η συγγραφική απόδειξη ότι οι λέξεις μπορούν να αφυπνίσουν 

συναισθήματα που μόνο η σαρκική επαφή θα μπορούσε. Το ερωτικό αυτό χρονογράφημα ξεδιπλώνει 

την αλήθεια ενός ανθρώπου που κρύβεται μέσα στα πάθη του. Η ανάγνωση γίνεται με μια... ανάσα, 

καθώς οι σκηνές που εκτυλίσσονται δεν σε αφήνουν να πατήσεις το «pause». Κάθε σελίδα είναι και μια 

σύγκρουση με τα ταμπού και τις προκαταλήψεις της κοινωνίας καθιστώντας το βιβλίο ένα 

αριστούργημα της ερωτικής επανάστασης.  

Φιλίππα Βλαστού, Δημοσιογράφος 

 

Τα "Λόγια Αρσενικά" ξυπνούν τις αισθήσεις, δίνουν τροφή για σκέψη και μας υπενθυμίζουν ότι η ζωή 

μπορεί να είναι γεμάτη απολαύσεις, όσες ανατροπές κι αν συμβούν!  

Ανδρέας Σταματόπουλος, Δημοσιογράφος - radio1d.gr 

 

«Λόγια Αρσενικά». Όπως παραδεχόταν και ο Sigmun Freud το μεγαλύτερο ερώτημα που δεν μπόρεσε να 

απαντήσει ήταν το "τι θέλει μια γυναίκα.". Έτσι και ο πρωταγωνιστής του συγκεκριμένου 

μυθιστορήματος μέσα από τις πολλές ερωτικές εμπειρίες του περιγράφει μια ενδιαφέρουσα ιστορία 

από την πλευρά του άνδρα για την αγάπη και τη σχέση με το γυναικείο φύλο, τον έρωτα, το γάμο, την 

απιστία, και το πάθος, κρατώντας ζωντανό το ενδιαφέρον του αναγνώστη μέχρι το τέλος του βιβλίου.  

Βασίλης Παπαναστασούλης, Δημοσιογράφος – Έθνος. 

 

Λόγια Αρσενικά, λόγια ερωτικά, αισθησιακά, προκλητικά, απόλυτα, σαρκικά και εγωιστικά. Το 

μυθιστόρημα της η Συγγραφέας Σίσσυ Σιγιουλτζη Ρούκα ισορροπεί ανάμεσα στον έρωτα και τον 

σαρκικό πόθο, τα οικογενειακά ιδεώδη και την απιστία, μέσα από ρεαλιστικές αφηγήσεις που 

λειτουργούν υποστηρικτικά ως προς στο γνήσιο, απολυτό αρσενικό, διαφοροποιώντας το ουσιαστικά 

από την απλή ανδρική φιγούρα. “Λόγια Αρσενικά” Ένα ερωτικό, και ρεαλιστικό μυθιστόρημα.  

Μαίρη Λεριά, Ραδιοτηλεοπτική Παραγωγός FM100, TV100 – Εικαστικός. 

 

«Λόγια Αρσενικά». Ένα βιβλίο που περιγράφει απόλυτα τον έρωτα: έντονα και αντιφατικά 

συναισθήματα, συγκρούσεις με το υποσυνείδητο και αναμέτρηση με τις πιο κρυφές δυνάμεις μας.  

Χαρά Ζήκα, Ραδιοφωνική Παραγωγός Arena FM – Δρ. Νευροχημείας. 

 

Δεν μου έχουν απαντήσει ακόμη οι συγγραφείς του «Λόγια Αρσενικά», η Σίσσυ και ο Γιώργος, η νύφη και 

ο πεθερός: "Πώς του φάνηκε του Γιάννη (ο σύζυγος) το διάστημα συγγραφής ενός τόσο ρεαλιστικά 

ερωτικού βιβλίου από τη σύζυγο και τον πατέρα του; Αλήθεια τώρα!”   

Σάββας Ιωακειμίδης – Αρχιτέκτων Μηχανικός  


