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«Στο ηλιογέννητο νησί των Ιπποτών, έρωτας,
πόνος, αποχωρισμοί και φλογερή αγάπη…»
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Μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 5 Απριλίου στο
Πνευματικό Κέντρο Νέας Φιλαδέλφειας, με σκοπό την παρουσίαση του νέου βιβλίου –
μυθιστορήματος της συμπολίτισσας μας, Αγγελικής Κακανιάρη.
Ο τίτλος του μυθιστορήματος «Το νησί του έρωτα και της φωτιάς» και εκδόθηκε
από τις εκδόσεις ΩΚΕΑΝΟΣ.
Την παρουσίαση του βιβλίου έκαναν η εκδότρια – συγγραφέας κα Ελένη
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Κεκροπούλου και ο δημοσιογράφος κος Κώστας Ασημακόπουλος, ενώ στους
πολλούς φίλους της που παρέστησαν, μίλησε και η συγγραφέας, κα Αγγελική
Κακανιάρη.
Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς, η ανάγνωση μηνύματος του Δημάρχου Ρόδου, με το
οποίο προσκαλεί την συγγραφέα στην Ρόδο για να κάνει και εκεί την παρουσίαση του
βιβλίου, αφού η ιστορία διαδραματίζεται στο «ηλιογέννητο νησί των Ιπποτών» όπως
πολύ χαρακτηριστικά αναφέρθηκε.
Την βραδιά έντυσαν μουσικά η γνωστή συμπολίτισσα μας καθηγήτρια πιάνου Ειρήνη
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Αμαξοπούλου, επίσης στο πιάνο η Νεφέλη Παυλάκη και με κιθάρα και τραγούδι η
Φιλίππα Κουτούπα.
Μεταξύ των παρισταμένων διακρίναμε και τον υποψήφιο δήμαρχο με την «Ένωση
Δημοτών» κο Λύσσανδρο Γεωργαμλή.
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