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Η εφημερίδα μας φιλοξένησε πρώτη φορά το συγγραφικό δίδυμο Θοδωρή
Καραγεωργίου – Λίας Ζώτου, φέτος τον Ιανουάριο, όταν συνάντησε τους δύο
νέους να μιλούν για τη δουλειά τους σε μαθητές του 4ου γυμνασίου.
Από τον Ιανουάριο μέχρι και σήμερα, ο Θ. Καραγεωργίου και η Λ. Ζώτου,
προόδευσαν και προοδεύουν. Ήδη κυκλοφορεί το δεύτερο βιβλίο τους, με
τίτλο «Σαν τα φύλλα του καπνού». Το βιβλίο πρόκειται σήμερα να
παρουσιαστεί σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί σε βιβλιοπωλείο στην
παραλία Οφρυνίου.
Το βιβλίο εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο «Ψυχογιός».
Η Λ. Ζώτου και ο Θ. Καραγεωργίου, που είναι ζευγάρι και στη ζωή, μίλησαν
για την καινούρια τους δουλειά, για την επιτυχία που γνωρίζει και το πρώτο
τους βιβλίο, «Η εξαφάνιση».
Πρώτος μίλησε ο Θ. Καραγεωργίου, που είπε τα εξής: «Πριν από δύο με τρεις
μήνες κυκλοφόρησε το νέο μας βιβλίο με τίτλο «Σαν τα φύλλα του καπνού» κι
έχει ως βάση η ιστορία την πόλη της Καβάλας, με τα καπνοχώραφα, με τις
καπναποθήκες και φυσικά πάνω απ΄όλα όπως πάντα γράφουμε είναι μία
ιστορία αγάπης, με δυνατά και έντονα συναισθήματα και όπως είπαμε
εξαλίσσεται στην περιοχή μας και πιστεύω πως θα ενδιαφέρει πολύ τον
τοπικό κόσμο, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι ήδη το έχει αγαπήσει και το έχει
αγκαλιάσει το βιβλίο αυτό».
ΕΡ: Τα πρώτα σχόλια για το βιβλίο σας αυτό ποια είναι;

ΑΠ: «Είναι πάρα πολύ θετικά. Ο κόσμος το έχει αγαπήσει το βιβλίο, το έχει
αγκαλιάσει. Σε κάθε περίπτωση όποτε μας συναντά στο δρόμο, όποτε μας
βλέπουν μας λένε ότι έχουνε διαβάσει το βιβλίο και έχουνε ενθουσιαστεί κι
αυτό μας δίνει πολύ μεγάλη δύναμη για τη συνέχεια».
ΕΡ: Είναι βέβαιο ότι τώρα σκέφτεστε τον επόμενό σας στόχο;
ΑΠ: «Κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να το θέσουμε κι έτσι. Βιβλίο με βιβλίο
προχωράμε και σκεφτόμαστε παρακάτω…»
Αμέσως μετά η Λ. Ζώτου, είπε τα εξής: «Αρχικά για την συγγραφή ενός
βιβλίου, σχεδιάζουμε τον σκελετό, την κεντρική ιστορία, μετά συνεχίζουμε με
τη συγγραφή του. Βέβαια όταν ξεκινάμε και γράφουμε υπάρχουνε διαφωνίες,
υπάρχουνε αυτά που θέλει να περάσει ο ένας κι ο άλλος, ωστόσο μπορούμε
και βρίσκουμε τη χρυσή τομή και φυσικά να πούμε ότι μετά μια στιγμή και
έπειτα, οι ήρωες είναι αυτοί που αναπτύσσουν από μόνοι τους την
προσωπικότητά τους και έχουνε αυτοί τον κύριο λόγο και εμείς τον
δευτερεύοντα».
ΕΡ: Κατά κάποιο τρόπο εσείς έχετε δεσμευτεί ή έχετε αποφασίσει ν΄
ασχολείστε με συγκεκριμένα θέματα μόνο ή ευρύ ας πούμε πεδίο;
ΑΠ: «Όχι, δεν έχουμε αποφασίσει κάτι τέτοιο. Το πρώτο μας βιβλίο
αναφέρονταν σε ένα θέμα που το είχαμε σκεφτεί και πριν από αρκετό καιρό,
το 2008, το 2011 περάσαμε στη συγγραφή του. Το νέο μας βιβλίο «Σαν τα
φύλλα καπνού», θα έλεγα ότι ήταν κάτι το οποίο είχαμε την ανάγκη να
συγγράψουμε γιατί κι η δική μου οικογένεια ασχολείτο με την καλλιέργεια του
καπνού κυρίως, γιατί είμαστε από την πεδιάδα Χρυσούπολης, οπότε θα έλεγα
ότι για μένα ήτανε και μία επιθυμία να γράψω κάτι τέτοιο για την Καβάλα και
για τα καπνά, αλλά ωστόσο το θέμα προκύπτει – χωρίς να το βάλει στο
πρόγραμμα – από μόνο του».

