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ΧΑΡΑ                 ΧΡΗΣΤΟΣ           ΕΛΕΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ          ΑΛΕΞΙΟΥ            ΜΑΝΤΖΗ

(Σάββατο)              (Παρασκευή & Σάββατο)            (Παρασκευή)

Γιορτή της Μητέρας
Στο εστιατόριο της Κυπριακής Κοινότητας Ν.Ν.Ο

Την Κυριακή 12 Μαΐου 2019
από τις 12.00μ.μ.
Με Ζωντανή Μουσική

Απολαύστε τα φρεσκότατα και πάντα νόστιμα
φαγητά μας ΜΟΝΟ  $35 το άτομο

Σαλάτα, τζατζίκι, ταραμοσαλάτα, 
σαρδέλες, χταπόδι, χαλούμι

Πιατέλα με φρέσκες γαρίδες, στρείδια & μύδια Πιατέλα με 
καλαμάρι, σουβλάκι κότας, lamb loins & χοιρινά chops

Για επιδόρπιο σπιτικό γλυκό
(Το μενού αυτό διατίθεται ανά 2 άτομα και άνω)

Για τα παιδιά: Σαλάτα, τζατζίκι, ταραμοσαλάτα, 
χαλούμι, καλαμάρι ή ψάρι με chips  μόνο $15

Κλείστε το τραπέζι σας εγκαίρως στο εστιατόριο  
9550 3862 και Κυπριακή Κοινότητα 9557 1256

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΣΑΒΒΑΤΟ

Κυριακή των Βαΐων 21Απριλίου 2019
Μεσημεριανό 12μμ-2μμ με Ζωντανή Μουσική 

5 COURSE MEAL
Σαλάτα, Ταραμά, ταχίνι, σαρδέλες / Μπακαλιάρος 
σκορδαλιά / Φρέσκα θαλασσινά – γαρίδες, στρείδια, μύδια 
& χταπόδι ξιδάτο / Φιλέτο Σολομός με εποχιακά 
λαχανικά/Νηστίσιμο σπιτικό γλυκό

$38 για μεγάλους -$20 για παιδιά
Κλείστε εγκαίρως το τραπέζι σας στο εστιατόριο 9550 3862

και στην Κυπριακή Κοινότητα 9557 1256

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

«Η μοίρα της Πηνελό-
πης» που κυκλοφόρησε 
μέσα στον Μάρτιο από 
τις εκδόσεις Ψυχογιός, 
μπορεί να γράφτηκε 
πρόσφατα όμως είχε 
ήδη αγκιστρωθεί στο 
υποσυνείδητό μου από 
τότε που ως μαθήτρια 
Γυμνασίου διδάχτηκα 
την Οδύσσεια. 

Δύο ήταν θυμάμαι κατά κύριο 
λόγο τα θέματα που με είχαν 
προβληματίσει και εντυπωσιάσει 
σε σχέση με την επιστροφή του 
Οδυσσέα στον τόπο του έπειτα 
από είκοσι ολόκληρα χρόνια. Το 
πρώτο είχε να κάνει με τις δυ-
σκολίες που αντιμετώπισε στον 
επαναπατρισμό του και το δεύτε-
ρο με την αγάπη, αυτή την ανυ-
πέρβλητη αγάπη ανάμεσα στον 
Οδυσσέα και την Πηνελόπη που 
παρέμενε αναλλοίωτη στο πέρα-
σμα των χρόνων, καθώς εκείνος 
πάσχιζε να φτάσει κοντά της κι 
εκείνη αντιστεκόταν στις πιέσεις 
των μνηστήρων. Κάπως έτσι 
μπήκαν τα θεμέλια ώστε πολλά 
χρόνια αργότερα να δημιουρ-
γηθεί αυτό το μυθιστόρημα, το 
οποίο έχει ως αφετηρία και τέρ-
μα το όμορφο νησί της Ιθάκης. 
Ο Οδυσσέας, η Γαλάτεια, που 
έπρεπε να την είχαν βαπτίσει 

Πηνελόπη, και ανάμεσά τους… 
η κατάρα μιας Μοίρας εχθρικής 
που δεν τους θέλει μαζί και ευτυ-
χισμένους. 

Πολλά τα ιστορικά γεγονότα 
καθώς και οι κοινωνικοπολι-
τικές εξελίξεις που σημάδεψαν 
το πρώτο μισό του 20ού αιώνα 
και πλαισιώνουν την πλοκή του 
βιβλίου: οι Βαλκανικοί πόλεμοι, 
η μετανάστευση αρκετών Ελ-
λήνων στην Αμερική, η πρώτη 
υποδοχή τους στη Νήσο Έλις 
και η αντιμετώπισή τους από 
τους αυτόχθονες, η δύσκολη πε-
ρίοδος του Εθνικού Διχασμού, 
η αιχμαλωσία του Δ΄ Σώματος 
Στρατού στο Γκέρλιτς, ο Α΄ Πα-
γκόσμιος Πόλεμος, το ξέσπασμα 
της ισπανικής γρίπης είναι με-
ρικά μονάχα από αυτά. Και τρι-
γύρω τους οι ήρωες του βιβλίου 
μου, που πασχίζουν να βγουν 
αλώβητοι.

14)  Το επόμενο μελλοντικό 
σας εκδοτικό εγχείρημα 
είναι στην σκέψη σας;

Μόλις ολοκλήρωσα το μυθιστό-
ρημα που έγραφα  τους τελευταί-
ους έντεκα μήνες και είναι ώρα 
να πάρω μια απόσταση από αυτό 
προκειμένου να το ξαναδώ με 
πιο φρέσκια και αντικειμενική 
ματιά λίγο αργότερα. Ενδιάμεσα 
θα ξεκουραστώ και θα  αρχίζω να 
σκέφτομαι το επόμενο ταξίδι της 
φαντασίας και του νου.   


