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ΚΥΠΡΙΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ-ΚΥΠΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ
Χρυσόστομου Παπαδόπουλου Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ 1571-1878. Μια σημαντικότατη μελέτη με την υπογραφή ενός ιερωμένου που έφτασε μέχρι το ανώτατο αξίωμα της Εκκλησίας της Ελλάδος,
αυτό του Αρχιεπισκόπου. Ταυτόχρονα ένα πολύ δυσεύρετο βιβλίο αφού κυκλοφόρησε στην Ελλάδα και έφτασε
μόνο στα χέρια των ειδικών ♦ 1929, σελ. 134, €125, Κατάσταση: Σε διάφορες σελίδες του βιβλίου υπάρχουν υπογραμμίσεις του προηγούμενου κατόχου του.
Αντώνη Κ. Ιντιάνου ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ Α΄, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΙΤΙΟΥ. Την ζωή, την δράση και την εποχή του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Δαμασκηνού Α΄ προσεγγίζει ο γνωστός δικηγόρος, μελετητής και ποιητής ♦ 1960, Ανάτυπο από τις ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, σελ. 38, €35.
Ιωάννη Τσικνόπουλου ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. Μια από τις πολλές θαυμαστές μελέτες του ακούραστου ερευνητή, «Καθηγητού των Ελληνικών Γραμμάτων», όπως του άρεσε να σημειώνει κάτω από το όνομά του. Το πλήρες
ιστορικό της κατεχόμενης σήμερα Μονής μετά πολλών φωτογραφιών και ντοκουμέντων ♦ 1967. σελ. 116, €50.
Compton MaCkenzie GREECE IN MY LIFE. Την γνωριμία του με την Ελλάδα, την ιστορία και τις ομορφιές της
καταγράφει σ’ αυτό το βιβλίο του ο γνωστός Άγγλος συγγραφέας του «Αέρας Ελευθερίας». Ένα μεγάλο κεφάλαιο
το αφιερώνει στην Κύπρο, με την οποία οι δεσμοί του επίσης υπήρξαν στενοί. Αρκετό φωτογραφικό υλικό από διάφορα μέρη της Ελλάδος εμπλουτίζει το βιβλίο ♦ 1960, σελ. 212, Αγγλική, €65.
Charles Foley ISLAND IN REVOLT. Πρώτος εκδότης και διευθυντής του περιοδικού ΤΑΪΜΣ ΟΦ ΣΑΊΠΡΟΥΣ, ο
Άγγλος συγγραφέας του βιβλίου, επιμελητής της αγγλικής έκδοσης των Απομνημονευμάτων του Γρίβα, έζησε από
κοντά όλα τα ταραγμένα χρόνια του κυπριακού απελευθερωτικού μας αγώνα, αλλά και όλο το παρασκήνιο της εποχής. Δίνει εδώ τις δικές του πολιτικές εκτιμήσεις για την περίοδο εκείνη ♦ 1962, σελ. 248, Αγγλική, €65.
Lawrence Durrell BITTER LEMONS. Ένας άλλος Άγγλος συγγραφέας, επώνυμος και αγαπητός μέχρι εκείνη την
στιγμή, ο Λώρενς Ντάρελ, ξεσηκώνει θύελλα αντιδράσεων μ’ αυτό το βιβλίο του και τους χαρακτηρισμούς που δίνει
στους Έλληνες της Κύπρου. Μια έστω καθυστερημένη απάντηση παίρνει από τον ποιητή μας Κώστα Μόντη στο
βιβλίο του «Κλειστές Πόρτες» ♦ 1957, Αγγλική, σελ. 256, €45.
Κώστα Μόντη ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ. Και ιδού οι «Κλειστές Πόρτες» του Κώστα Μόντη, που ο ίδιος ο ποιητής σημειώνει ότι αποτελούν «μια απάντηση στα ‘’Πικρολέμονα του Λώρενς Ντάρελ’’. Το κείμενο, πάντως είναι γραμμένο
με λογοτεχνικό ύφος και διαβάζεται άνετα σαν ένα όμορφο πεζογράφημα ♦ 1964, σελ. 88, €30.
Θεόδωρου Παπαδόπουλου ΠΡΟΣΦΑΤΟΙ ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΝ ΚΥΠΡΩ. Σύντομη,
αλλά πολύ σημαντική μελέτη, του πρώην διευθυντή του Τμήματος Αρχαιοτήτων, που δημοσιεύθηκε αρχικά στο
περιοδικό ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ και στη συνέχεια κυκλοφόρησε σε ανάτυπο. Όλο το ιστορικό του εξισλαμισμού
Κυπρίων, με ντοκουμέντα και στοιχεία ♦1965, σελ. 21, €25.
ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΛ. ΠΑΝΑΓΙΔΗ. Μια ομιλία του εκλεκτού ιερωμένου και εκπαιδευτικού, ιδρυτή μεταξύ άλλων των Κατηχητικών Σχολείων Λεμεσού. Δόθηκε κατά την εορτή του Κατηχητικού Σχολείου Αγίας Τριάδος Λεμεσού, στις 4 Ιουλίου 1937 ♦ 1937, σελ. 10, €20.
Σολ. Παναγίδη ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ
ΑΛΛΟΥ. Άλλο ένα κοινωνικό πόνημα του Οικονόμου Σολομώντα Παναγίδη. Το οποίο αφιερώνει προς τους μαθητές των Κατηχητικών Σχολείων, αλλά και στα μέλη της Χριστιανικής Ένωσης Νέων Λεμεσού (Ο.Χ.Ε.Ν.), την οποία
επίσης ίδρυσε και λειτουργεί μέχρι σήμερα. Φυσικά ένα θρησκευτικό κήρυγμα εναντίον του υλιστικού κομμουνισμού
και υπέρ των αρετών του χριστιανισμού ♦1945, σελ. 27, €20.

ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, ΕΤΟΣ 1969. Ετήσια έκδοση του
Συλλόγου αυτού της Αμμοχώστου, του οποίου πρόεδρος υπήρξε ο αείμνηστος Κυριάκος Χατζηϊωάννου, που φέτος
συμπληρώνονται 12 χρόνια από τον θάνατό του. Από την πλούσια ύλη του σημειώνουμε: «Οι Βυζαντινές Τοιχογραφίες της επαρχίας Αμμοχώστου» (Αθ. Παπαγεωργίου), «Οικιστικό και στεγαστικό πρόβλημα» (Παν. Τουμαζή),
«Η έννοια του τραγικού και η εποχή μας» (Κ. Πλησής), «Η διπλωματία και οι μηχανορραφίες στις αυλές των Φράγκων ρηγάδων της Κύπρου» (Κ. Χατζηϊωάννου) κ.ά. ♦ 1970., σελ. 216, €40.
Δημήτριου Χ. Χαμουδόπουλου ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΟΙ ΣΚΟΠΟΙ. Ένα βιβλίο με την δική του ιστορία. Όπως μας πληροφορεί η σύζυγος του συγγραφέα, η οποία εξέδωσε μετά τον θάνατό του το βιβλίο, ο Χαμουδόπουλος διετέλεσε
καθηγητής εις το Γυμνάσιο Βαρωσίων όπου έφθασε μετά την Μικρασιατική Καταστροφή, κατά την οποία απώλεσε
όλη του την βιβλιοθήκη και όλα σχεδόν τα γραπτά του, εκτός κάποιων στίχων που διασώθηκαν ή έγραψε κατά την
παραμονή του στο νησί, εμπνευσμένα μάλιστα από τον τόπο, και δημοσιεύονται εδώ ♦1928, σελ. 40, €50.
Κώστα Λαβίθη ΜΕ ΤΟ ΣΚΟΥΦΙ ΣΤΡΑΒΑ. Λιγοστοί οι ικανοί ευθυμογράφοι της Κύπρου. Ανάμεσα σ’ αυτούς ξεχωριστή θέση κατέχει και ο συγγραφέας του παρόντος, ο οποίος ενίοτε χρησιμοποιούσε και το ψευδώνυμο Θις Άλβις. Εδώ συγκεντρώνει 20 συνολικά ευθυμογραφήματα τα οποία χαρακτηρίζει ως «στρατιωτικά» αφού προφανώς
αντλούν την θεματογραφία της από την στρατιωτική ζωή κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Δύο όμορφα σκίτσα που
κοσμούν το βιβλίο φιλοτέχνησε ο Τηλέμαχος Κάνθος ♦1945, σελ. 65, €45.
Γεωργίου Θ. Σταυρινίδη ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΝΑ Η ΩΡΑ. «Μετά τεσσαρακονταετή επίμοχθον αγώνα, πλήρη ευθύνης,
ανησυχιών και φροντίδων προς διάσωσιν της ζωής συνανθρώπων πασχόντων εκ διαφόρων νοσημάτων, καμφθείς
υπό του πανδαμάτορος χρόνου, απεφάσισα ν’ αντικαταστήσω την χειρουργικήν μήλην δια της γραφίδος…» σημειώνει ο συγγραφέας του παρόντος, γνωστός γιατρός, στον πρόλογο του βιβλίου του. Στο οποίο περιέλαβε δεκατρία συνολικά σύντομα, συμπαθητικά διηγήματα ♦1941, σελ. 125, €45.
Βάσου Χρ. Γερμασοΐτη ΠΑΝΩ ΧΑΡΑ ΜΑΣ. Από τους σημαντικότερους διαλεκτικούς μας ποιητές ο Γερμασοΐτης,
εξέδωσε δέκα συνολικά ποιητικές συλλογές, αν και πέθανε σχετικά νωρίς, σε ηλικία 56 ετών. Η παρούσα είναι η 6η
στη σειρά και περιλαμβάνει 55 συνολικά ομοιοκατάληκτα ποιήματα ποικίλης θεματογραφίας ♦1945, σελ. 64, €40.
THE VOICE OF CYPRUS. Μια Ανθολογία Κυπριακής Λογοτεχνίας εκδομένη στην Νέα Υόρκη από μια ομάδα εκλεκτών Ελλήνων της εκεί παροικίας, ανάμεσα στους οποίους και ο Κώστας Προυσσής, του οποίου κείμενο με τίτλο
«Η Λογοτεχνία και η Τέχνη της Κύπρου» προτάσσεται της ανθολόγησης. Ανθολογούνται όλοι φυσικά οι μεγάλοι
Κύπριοι ποιητές και πεζογράφοι, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, έτσι που το αγγλόφωνο αμερικανικό κοινό να
γνωρίσει την διαχρονική μας λογοτεχνική παραγωγή ♦ 1965, σελ. 192, €40.
Κωνσταντίνου Γιαγκουλλή ΕΝΑΣ ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ «ΘΡΗΝΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ». Ένας ανέκδοτος, μέχρι τότε, θρήνος της Παναγίας, μετά κριτικών σχολίων από τον εκλεκτό μας μελετητή και παρουσίαση του πλήρους κειμένου.
Ανατύπωση από τις Κυπριακές Σπουδές, τομ. ΛΑ΄ ♦ 1967, σελ. 22, €20.
ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΣΕΚΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1940. Πολύ δημοφιλής ετήσια έκδοση, που κυκλοφορούσε τόσο στην Κύπρο
όσο και στην Ελλάδα από διαφορετικούς όμως εκδότες και με στερεότυπη πάντα ύλη. Η οποία αναφέρεται στο εξώφυλλο κιόλας: «Περιέχων όλας τας Κυπριακάς πανηγύρεις – Τας πρώτας βοηθείας ατυχημάτων –Τα Κράτη και
τας Θρησκείας όλου του κόσμου» ♦1940, σελ. 32, €35.
Ανδρέα Μαϊστράλλη ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1928-1938 ΚΑΙ Ο Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ
ΠΟΛΕΜΟΣ. Ένας ιδιότυπος «ιστορικός» υπήρξε ο Ανδρέας Μαϊστράλλης. Κατέγραφε με χρονολογική σειρά και με
απλό τρόπο τα κρίσιμα γεγονότα της εποχής του, έτσι που σήμερα να αποκτούν την αξία του ντοκουμέντου. Στα
βιβλία του παραθέτει και φωτογραφικό υλικό με τους πρωταγωνιστές της εποχής, μάχες κ.ά. ♦ Χ. χρ, σελ. 59, €35.
THE RAILWAY MAGAZINE, APRIL 1961. Αγγλικό περιοδικό που ειδικεύεται στην ιστορία του Σιδηρόδρομου ανά
τον κόσμο. Αυτό το τεύχος του μας αφορά άμεσα αφού φιλοξενεί ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο για τον πάλαι ποτέ
κυπριακό σιδηρόδρομο, ο οποίος κάποτε όργωνε την Κύπρο και αποτελούσε ένα από τα κύρια μεταφορικά μέσα
για ανθρώπους και εμπορεύματα. Και φυσικά οι υπόλοιπες σελίδες του τεύχους περιέχουν πολλά κείμενα και φωτογραφίες από σιδηρόδρομους και σταθμούς σ’ όλον τον κόσμο ♦ 1961, €25.
ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ
Κυριάκου Χατζηϊωάννου ΠΡΟΣ ΔΥΣΜΑΣ
Η τελευταία ποιητική συλλογή του εκλεκτού εκπαιδευτικού και μελετητή, που έμελλε να πεθάνει στην προσφυγιά μακριά από την γενέτειρά του Αμμόχωστο, που τόσο αγάπησε και υπηρέτησε από διάφορα πόστα. Άφησε
σπουδαίο και ανεκτίμητο ερευνητικό έργο, καθώς και τρεις ποιητικές συλλογές που του δίνουν μια σημαίνουσα
θέση στο πάνθεον των κυπριακών γραμμάτων. Πέθανε στην Λεμεσό, η οποία τον φιλοξένησε από το 1974,
τον αγκάλιασε και τον αγάπησε. Ήταν η 7η Οκτωβρίου 1997 και ήταν 88 χρόνων.
Έκδοση 1993, σε 300 μόνο αντίτυπα, Τιμή €25.

ΕΛΛΑ∆ΙΚΑ & ΞΕΝΑ
Πέτρου Αξιωτίδου ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ. Το παρόν του ελληνικού έθνους,
στον τίτλο, αφορά στις αρχές του 20ού αιώνα, που γράφτηκε αυτό το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, το οποίο περιέχει
πολλά χρήσιμα στοιχεία και στατιστικές, για την εθνογραφική σύνθεση, την οικονομία, τα σχολεία και πολλά άλλα.
Το μέλλον πάντως δεν ήταν καθόλου ρόδινο ♦ ΘΡΑΚΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 1909, σελ. 287, €80.
ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ. Ένα μικρό βιβλιαράκι τσέπης,
χωρίς συγγραφέα, που εξιστορεί τις αποφράδες μέρες της άλωσης της βασιλεύουσας από τους Τούρκους, στις
29/5/1453 ♦ 1909, σελ. 54, €40. Κατάσταση: Ελαφρώς λερωμένο εξώφυλλο.
Πολυχρόνη Κ. Ενεπεκίδη ΟΙ ΔΙΩΓΜΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ (1908-1918). Καθηγητής του Πανεπιστημίου της Βιέννης, ο συγγραφέας, με πλούσιο και έγκυρο έργο, βάσισε την έρευνά του γι’ αυτό το καυτό για τον Ελληνισμό θέμα σε «ανέκδοτα έγγραφα των κρατικών αρχείων της Αυστροουγγαρίας», όπως ο ίδιος σημειώνει ♦
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ «ΑΡΓΟΝΑΥΤΑΙ-ΚΟΜΝΗΝΟΙ» 1962, σελ. 16 (Μεγάλου σχήματος Α4), €35.
W. Zschietzschmann HELLAS AND ROME. Ένα θαυμαστό λεύκωμα με θέμα τα μεγάλα επιτεύγματα της κλασικής Ελλάδας, και στη συνέχεια της Ρώμης. Με εξαιρετικής ποιότητας φωτογραφίες παρουσιάζονται όλα τα αξιόλογα καλλιτεχνήματα της εποχής: μνημεία, γλυπτά, αγγεία, αετώματα, ψηφιδωτά κ.ά. ♦1959, Αγγλική, σελ. 304, €50.
Πέτρου Χάρη ΚΡΙΣΙΜΗ ΩΡΑ. Πολυσχιδής προσωπικότητα του Ελληνισμού, ο συγγραφέας και Ακαδημαϊκός Πέτρος Χάρης (Ιωάννης Μαρμαριάδης 1902-1998) υπηρέτησε την πατρίδα του από διάφορα πόστα και άφησε πλούσιο λογοτεχνικό έργο. Το παρόν ανήκει στα δοκιμιακά του έργα («σελίδες ρεμβασμού και περισυλλογής» το χαρακτηρίζει) και περιλαμβάνει τέσσερα δοκίμιά του για ισάριθμα ενδιαφέροντα θέματα ♦ 1944, σελ. 135, €45.
Μ. Δ. Αλεξανδράκη ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Το βιβλίο κυκλοφόρησε στην Κύπρο από τον Ελληνικό
Πνευματικό Όμιλο και περιλαμβάνει τρεις ομιλίες του τότε πρέσβεως της Ελλάδος στην Κύπρο Μενέλαου Αλεξανδράκη. Τίτλοι τους: «Η Ελληνική Επανάσταση», «Ο Μακρυγιάννης και τα Νεοελληνικά Γράμματα», «Το Αρκάδι και
η Κρήτη». Προλογίζει ο Πρόεδρος του Ομίλου Κωνσταντίνος Σπυριδάκις ♦1967, σελ. 91, €35.
Κωνσταντίνου Κούρκουλα ΛΕΥΚΩΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ. Ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε από την
χούντα και διανεμόταν δωρεάν. Ωστόσο διατηρεί την αξία του αφού, εκτός από τα κείμενα, διαθέτει πίνακες, φωτογραφίες, σχέδια, σκίτσα κλπ. για την καλύτερη παρουσίαση του θέματος ♦1971, σελ. 182, €25.
Γιώργου Τσουκαλά Η ΠΟΙΗΣΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ. Πόσο διορατικός υπήρξε ο γνωστός συγγραφέας Γ. Τσουκαλάς μιλώντας τότε για την Ποίηση των Νέων, τουτέστιν για την περίφημη γενιά του ’30; Η απάντηση σ’ αυτήν την διάλεξη,
που έδωσε στο «Ατελιέ», στις 27/3/1935, με οργανωτή την Εταιρεία Φίλων του Θεάτρου» ♦1935, σελ. 29, €35.
Mario Vitti Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑ, ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ. Διορατικός υπήρξε σίγουρα ο σπουδαίος αυτός
Ιταλός μελετητής, που μας έδωσε την εγκυρότερη ίσως μελέτη του φαινομένου Γενιά του ’30 σ’ αυτό το θαυμάσιο
από κάθε άποψη κριτικό δοκίμιό του ♦ ΕΡΜΗΣ 1987, σελ. 379, €35.
Νάσου Βαγενά ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ. Άλλο ένα σημαντικό δοκίμιο από έναν
επίσης αξιόλογο δοκιμιογράφο. Πρόκειται για εισήγηση στο «Σεμινάριο για τη σύγχρονη ελληνική ποίηση», που
οργάνωσε η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλείου, στις 28-29/5/1982 ♦ 1984, σελ. 60, €20.
Νικολάου Γ. Πολίτη ΚΛΕΦΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ. Ο «πατέρας» της ελληνικής λαογραφίας, στον οποίο πολλά οφείλει
η λαογραφική έρευνα, καταπιάνεται σ’ αυτήν την μελέτη του ειδικά με τα Κλέφτικα Τραγούδια, ενώ προσεγγίζει και
μερικά γνωστά «Ιστορικά» και «Ακριτικά» τραγούδια ♦ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ χ. χρ., σελ. 110, €25.
Maurice Nadeau Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΟΥΡΡΕΑΛΙΣΜΟΥ. Μια ολοκληρωμένη μελέτη του κινήματος του Υπερρεαλισμού από τις απαρχές του, τις ιστορικές συνθήκες που το γέννησαν, τους μεγάλους πρωταγωνιστές του κλπ. μέχρι
και την παρακμή του. Μετάφραση: Αλεξάνδρα Παπαθανασοπούλου ♦ ΠΛΕΘΡΟΝ 1978, σελ. 257, €30.
Johannes Joergensen ΓΚΑΙΤΕ. Μια μελέτη για την ζωή και το έργο του μέγιστου Γερμανού ποιητή, που φωτίζει
διάφορες πτυχές της προσωπικότητάς του, αλλά και προσεγγίζει τα σημαντικότερά του έργα. Μετάφραση: Άρης
Δικταίος ♦ 1955, σελ. 170, €20.
Immanuel Kant ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΗΘΩΝ. Από τα σημαντικότερα έργα ενός από τους μεγαλύτερους στοχαστές όλων των εποχών. Είναι το πρώτο έργο του Καντ που ασχολείται αποκλειστικά με ηθικά
προβλήματα και μάλιστα, όπως σημειώνει ο μεταφραστής, σημείωσε τέτοια επιτυχία ώστε μέσα σε 16 χρόνια έκανε
7 επανεκδόσεις. Εισαγωγή-μετάφραση-σχόλια: Γιάννης Τζαβάρας ♦ ΔΩΔΩΝΗ 1984, σελ. 143, €15.

ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ
MEMOIRS
Γεωργίου Γρίβα-Διγενή ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ. Ο κλασικός τόμος των Απάντων του στρατιωτικού αρχηγού της
ΕΟΚΑ μέσα από τον οποίο καταγράφει όλα όσα αφορούν στον απελευθερωτικό μας αγώνα, αλλά και όλα όσα τεκταίνονταν την εποχή εκείνη γύρω από την λύση του Κυπριακού ♦1961, σελ. 410+Παράρτημα, €120.
THE MEMOIRS OF GENERAL GRIVAS. Η αγγλική έκδοση των Απομνημονευμάτων του Γρίβα. Κυκλοφόρησε τρία
χρόνια μετά, από τον Charles Foley, με κάποιες προσθήκες εν σχέσει με την αυθεντική ♦1964, σελ. 226, €75.
Ronald Storrs ORIENTATIONS. Τα Απομνημονεύματα του Sir Ronald Storrs. Διετέλεσε Κυβερνήτης της Κύπρου
την περίοδο 1926-32 και μεγάλο μέρος των καταχωρήσεών του αφορά στα κρίσιμα εκείνα χρόνια κατά τα οποία
συνέβησαν συνταρακτικά γεγονότα, με κορυφαίο την πυρπόληση του αγγλικού κυβερνείου ♦ 1939, σ. 557, €100.
FULL CIRCLE - THE MEMOIRS OF SIR ANTHONY EDEN. Τα Απομνημονεύματα του Sir Anthony Eden, που επίσης μας αφορούν άμεσα αφού διετέλεσε και Πρωθυπουργός της Αγγλίας (1955-57) και είχε άμεση ανάμιξη στις
ζυμώσεις για την επίλυση του Κυπριακού ♦ 1960, σελ. 619, €85.
Barbara Castle FIGHTING ALL THE WAY. Αγγλίδα πολιτικός, στέλεχος του Εργατικού Κόμματος, η Barbara Castle (1910-2002), συνέδεσε το όνομά της με την Κύπρο, κυρίως, λόγω της ιστορικής συνέντευξης που πήρε από τον
Μακάριο, το 1958, και μέσα από την οποία ο Αρχιεπίσκοπος δήλωσε, για πρώτη φορά, ότι είναι έτοιμος να συζητήσει και λύση ανεξαρτησίας της Κύπρου (αντί της αυτοδιάθεσης-ένωσης) ♦1993, σελ. 626, €75.
Kurt Waldheim INE THE EYE OF THE STORM. Γενικός Γραμματέας του Ο.Η.Ε. ο Κουρτ Βαλντχάιμ κατά τα χρόνια 1972-1982, στα δικά του Απομνημονεύματα αφιερώνει ένα ολόκληρο κεφάλαιο για την Κύπρο (Cyprus, The
Orphan Child), ενώ διάσπαρτες είναι και οι αναφορές του στο υπόλοιπο βιβλίο ♦ 1986, σελ. 278, €70.
Charles de Gaulle MEMOIRS OF HOPE. Η αγγλική έκδοση των Απομνημονευμάτων του Στρατηγού Ντε Γκωλ
(1890-1970). Με πλούσια στρατιωτική και πολιτική δράση, που τον έφερε μέχρι την γαλλική προεδρία, το 1958, έχει
πολλά να πει, αφού διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις τις εποχής ♦ 1971, σ. 392, €45.
Benito Mussolini MY AUTOBIOGRAPHY. Η πρώτη αγγλική έκδοση της Αυτοβιογραφίας του Μπενίτο Μουσσολίνι. Διοίκησε την Ιταλία από το 1922 ως το 1943, την μετέτρεψε σε φασιστική πολιτεία, συμμάχησε με τον Χίτλερ, για
να βρει οικτρό τέλος από Ιταλούς παρτιζάνους το 1945 ♦ 1928, σελ. 318, €90.
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ». Τρίτομο έργο με τα Απομνημονεύματα του Γέρου του Μοριά, που
επιμελήθηκε ο Γεώργιος Βαλέτας και εντάσσεται στα Άπαντα Τερτσέδη ♦ 1967, Τιμή Α+Β+Γ τόμων €100.
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ. Τα περίφημα Απομνημονεύματα του Στρατηγού Μακρυγιάννη (1794-1864), που εκτός της λογοτεχνικής τους αξίας, αποτελούν και μια πολυτιμότατη πηγή μελέτης της
ιστορίας μας ♦ ΓΑΛΑΞΙΑΣ 1965, σελ. 550, €30.
Αλέξανδρου Γρ. Ρέντη ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ - Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΟΛΓΟΘΑ. Ένας νεότερος αγωνιστής
της ελευθερίας γράφει τις δικές του αναμνήσεις. Ο συγγραφέας υπήρξε αξιωματικός του ελληνικού στρατού και πολέμησε ενάντια στην γερμανική κατοχή της Ελλάδας ♦ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1952, σελ. 102, €40.
MEMOIRS OF PRINCE CHRISTOPHER OF GREECE. Γιος του Βασιλιά Γεώργιου Α΄ και της Βασίλισσας Όλγας, ο
πρίγκιπας Χριστόφορος, γεννήθηκε το 1888 και πέθανε το 1940 από ασθένεια των πνευμόνων. Δεν ανέβηκε ποτέ
στον ελληνικό θρόνο, είχε όμως μια πλούσια ζωή που την καταγράφει ♦ 1939, σελ. 287, €60.
Helen Keller THE STORY OF MY LIFE. Μια αξιόλογη γυναίκα της ιστορίας. Γεννήθηκε κωφή και τυφλή, με τη βοήθεια της παιδαγωγού Ανν Σάλιβαν έμαθε την νοηματική γλώσσα, μελέτησε βιβλία, έμαθε γλώσσες, έγινε συγγραφέας, λέκτορας, ακτιβίστρια και υπέρμαχος των δικαιωμάτων της γυναίκας ♦ 1958, σελ. 351, €20.
A. J. Pearson MAN OF RAIL. Ένα βιβλίο με το δικό του ενδιαφέρον. Τα Απομνημονεύματα ενός ανθρώπου, που
αφιέρωσε 40 χρόνια της ζωής του στον Αγγλικό Σιδηρόδρομο, αρχίζοντας από χαμηλά και φτάνοντας μέχρι τη θέση του Γενικού Διευθυντή. Με πλούσιο φωτογραφικό υλικό ♦ 1967, σελ. 203, €45.

Παναγιώτη Παπαδημήτρη-Ανδρέα Νεοφύτου ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΓΙΩΡΚΑΤΖΗΣ
Τις τελευταίες στιγμές του Πολύκαρπου Γιωρκάτζη, μιας από τις πλέον αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας, καταγράφει το βιβλίο αυτό των δύο ερευνητών, το
οποίο, όπως σημειώνουν, βασίστηκε σε ντοκουμέντα, ιστορικές μαρτυρίες, επίσημα έγγραφα,
αλλά και αφηγήσεις φίλων του που τον έζησαν από κοντά. Προσφέρουν επίσης ένα πολύ πλούσιο φωτογραφικό υλικό ♦1994, σελ. 400, €20.
ΚΥΠΡΙΑΚΟΙ ΚΑΙΡΟΙ, ΤΕΥΧΟΣ 54, 1/9/1959
Εκτεταμένη αναφορά του γνωστού περιοδικού στον Πολύκαρπο Γιωρκάτζη, ο οποίος μόλις είχε
διοριστεί από τον Μακάριο Υπουργός Εσωτερικών και εθεωρείτο όχι μόνο το δεξί χέρι του Αρχιεπισκόπου, αλλά και ο ισχυρός ανήρ της νεοσύστατης κυβερνήσεως… ♦€10.
Άριστος Κάτσης ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
87 χρόνια συμπληρώνονται αυτές τις μέρες από την μεγαλύτερη περιπέτεια του σύγχρονου Ελληνισμού και την πανωλεθρία που ακολούθησε και αποτελεί την ερινύα που ονομάζεται Μικρασιατική Καταστροφή. Την δική του τοποθέτηση για τα τραγικά γεγονότα δίνει ο ιστορικός Άριστος
Κάτσης στο σύγγραμμά του αυτό ♦ ΠΑΝ ΜΕΤΡΟΝ 2006, σελ. 367, €15.
Άννα Καλογήρου-Παύλου CY 1104, Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΗΡΩΑ
Ήρωας είναι ο Ιάκωβος Θεοδούλου, ένας από τις 37.00 συνολικά Κύπριους εθελοντές που έσπευσαν να καταταγούν στον Αγγλικό στρατό και να αντισταθούν στην επικράτηση του φασισμού, ένας από τους πολλούς που πολέμησαν με αυταπάρνηση, που επέζησε ύστερα από μύριες περιπέτειες, για να του απονεμηθεί το μετάλλιο DCM (ο μοναδικός Κύπριος με αυτήν την
διάκριση), για να…διαψευσθούν, τέλος, πολύ σύντομα τα οράματά του για έναν κόσμο ελεύθερο,
που σέβεται τους πόθους και τα δικαιώματα των αδύνατων λαών ♦ 1994, σελ. 190, €12.
Χρίστος Ν. Ταουσιάνης ΤΟ ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟ ΣΤΟ ΦΑΚΟ
Φωτογραφικό λεύκωμα, με έγχρωμες και ασπρόμαυρες φωτογραφίες, που αποτυπώνουν την
ζωή στο κατεχόμενο σήμερα Ριζοκάρπασο. Αγαπημένες τοποθεσίες, ασχολίες των κατοίκων,
κτήρια, στιγμές από τη μαθητική ζωή, όλα μαζί συνθέτουν ένα πανόραμα της ζωής πριν έρθει η
σαρωτική καταιγίδα ♦1988, σελ. 128, €15.
Η ΛΕΞΗ, ΔΙΠΛΟ ΤΕΥΧΟΣ 85-86, ΙΟΥΝΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1989
Ένα επιβλητικό διπλό τεύχος του έγκυρου Ελλαδικού περιοδικού, που είναι εξολοκλήρου αφιερωμένο στην Λογοτεχνία και Τέχνη της Κύπρου. Μια πληθώρα κειμένων γνωστών και επώνυμων Ελλαδιτών και Κυπρίων ανθρώπων του πνεύματος, που ο καθένας δίνει και μια ξεχωριστή
ψηφίδα του θέματος ♦ €35.

«ΜΙΑ ΠΕΡΙΔΙΑΒΑΣΗ» - ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΕΦΕΡΗ
Ο κατάλογος της έκθεσης φωτογραφιών και άλλων αντικειμένων για τον Γιώργο Σεφέρη, που
διοργάνωσε το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας, σε συνεργασία με τον Δήμο Λευκωσίας και το Γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας, στην Πύλη Αμμοχώστου Λευκωσίας από τις
24/5 μέχρι τις 8/6/1984 ♦ €20.

Ανδρέας Παστελλάς ΤΑ ΚΑΘ’ ΟΔΟΝ
Συγκεντρωτικός τόμος όπου ο εκλεκτός φιλόλογος και ποιητής συγκέντρωσε διάφορα φιλολογικά
και κριτικά κείμενά του γραμμένα σε διάφορες περιόδους και για διάφορα θέματα. Έτσι, στην
ενότητα Ποίηση βρίσκουμε προσεγγίσεις του για την ποίηση των: Κ. Παλαμά, Κ. Μόντη, Γλ. Αλιθέρση, Γ. Σεφέρη, Ν. Καββαδία, Δ. Λιπέρτη κ.ά., στην ενότητα Πεζογραφία κείμενα για τους: Ν.
Καζαντζάκη, Π. Πρεβελάκη, Αντ. Σαμαράκη, Νίκο Νικολαΐδη, ενώ το δικό τους ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι ενότητες: «Ο Απελευθερωτικός Αγώνας στη Λογοτεχνία», «Γλώσσα», «Κριτική-Θέατρο» ♦ ΚΥΠΡΟΕΠΕΙΑ 2002, σελ. 347, €17.

Ευγενία Παλαιολόγου-Πετρώνδα ΤΟ ΣΥΘΡΗΝΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ποιητική σύνθεση γραμμένη αμέσως μετά τα τραγικά γεγονότα του καλοκαιριού του 1974 και
φυσικά εμπνευσμένη από αυτά και τα δεινά που επέφεραν ♦1974, σελ. 18, €10.

Γιάννη Σταυρινού Οικονομίδη Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΛΑΣΟΣ
Ένα πολύ ενδιαφέρον μυθιστόρημα γραμμένο από τον συγγραφέα του ανάμεσα στα 1974 και
1981 όταν αυτός ήταν εγκλωβισμένος στο Ριζοκάρπασο και μάλιστα είχε υπερβεί τα ογδόντα του
χρόνια. Η ανατομία μιας εποχής που χάθηκε οριστικά, αλλά και η κριτική προσέγγιση παλαιότερων εποχών ♦ ΧΡ. ΑΝΔΡΕΟΥ1985, σελ. 290, €15.
Γιάννη Κάτρη Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΦΑΣΙΣΜΟΥ
Ένα βιβλίο που αφορά άμεσα και την Κύπρο. Η σημαντικότερη ίσως μελέτη για τα κοινωνικά και
πολιτικά δεδομένα που οδήγησαν στη γέννηση του νεοφασισμού στην Ελλάδα και στην εκδήλωση του απριλιανού πραξικοπήματος, που τόσα δεινά επέφερε στον Ελληνισμό και ειδικότερα σ’
εμάς εδώ με το διπλό έγκλημα του 1974 ♦ 1971, σελ. 390, €35.
Γιάννη Κορδάτου ΔΗΜΟΤΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΟΤΑΤΙΣΜΟΣ
Από τους πιο έγκυρους ιστορικούς του Ελληνισμού ο Γιάννης Κορδάτος, ένθερμος αγωνιστής
και υπερασπιστής των λαϊκών δικαίων, κάνει εδώ μια «κοινωνιολογική μελέτη του γλωσσικού
ζητήματος», η οποία έμεινε ιστορική και, παρά τα χρονάκια της και τις όποιες ακρότητές της, εξακολουθεί να παρουσιάζει ενδιαφέρον, έστω και σαν ένα ντοκουμέντο της ζύμωσης σ’ ένα θέμα, που για πολλά χρόνια ταλάνισε τον Ελληνισμό ♦ ΜΠΟΥΚΟΥΜΑΝΗΣ 1974 γ΄, σελ. 259, €25.
Δημήτρη Σταμέλου ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ, ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΕΠΟΠΟΙΪΑΣ
«Μυθιστορηματική βιογραφία βιβλιογραφικά τεκμηριωμένη» χαρακτηρίζει ο ίδιος ο συγγραφέας
το βιβλίο του αυτό, το οποίο φυσικά αναφέρεται στον Στρατηγό Μακρυγιάννη, μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Έκανε αλλεπάλληλες εκδόσεις και μάλιστα η δεύτερη, που ήταν «ξαναπλασμένη» σε σχέση με την πρώτη, κέρδισε το Κρατικό Βραβείο ♦ ΕΣΤΙΑ 1979 δ΄, σελ. 234, €15.
Βασίλη Θ. Κάντα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Μια σύντομη μελέτη πάνω στο «Μακεδονικό» ζήτημα. «Μια αγωνιώδης αναζήτηση της ιστορικής
αλήθειας μέσα από βιβλία, δημοσιεύματα και ντοκουμέντα», όπως σημειώνει ο ίδιος ο συγγραφέας, που είναι Πλωτάρχης στο Λιμενικό Σώμα. Προσφέρεται και σχετικό φωτογραφικό υλικό ♦
1992, σελ. 44, €6.

ΧΑΡΤΗΣ, ΤΕΥΧΟΣ 85-86, ΝΟΕΜΒΡΙΟς 1985
Τεύχος εξολοκλήρου αφιερωμένο στον μεγαλύτερο Έλληνα υπερρεαλιστή ποιητή Ανδρέα Εμπειρίκο. Κείμενα αξιόλογων Ελλήνων μελετητών φωτίζουν όλες τις πτυχές του έργου του, ποιητικού και πεζογραφικού. Ένα ολοκληρωμένο Χρονολόγιο, από τον Ιάκωβο Βούρτση, παρακολουθεί βήμα προς βήμα όλα τα στάδια της ζωής του, ενώ ένα πλούσιο φωτογραφικό υλικό ολοκληρώνει την γνωριμία μας τον ποιητή ♦ €30.
Τάσου Λιγνάδη ΔΙΠΛΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΜΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ Σ’ ΕΝΑΝ ΠΟΙΗΤΗ – ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΓΚΑΤΣΟ
Ένα σπουδαίο βιβλίο για τον μέγιστο Έλληνα στιχουργό, αλλά και μεγάλο ποιητή Νίκο Γκάτσο.
Κι ακριβώς, η διπλή «επίσκεψη» που επιχειρεί τόσο διορατικά ο Λιγνάδης αφορά τόσο στο ποιητικό του έργο, και κυρίως στο αριστούργημά του «Αμοργός», όσο και στο στιχουργικό, τομέας
στον οποίο έδωσε πραγματικά διαμάντια ♦ ΓΝΩΣΗ 1983, σελ. 253, €35.
Μιχάλη Κατσαρού ΚΑΤΑ ΣΑΔΔΟΥΚΑΙΩΝ
Μια από τις δυνατότερες ποιητικές φωνές του σύγχρονου Ελληνισμού σε μια από τις καλύτερες
του στιγμές. Μια αλληγορική παραβολή, με σαφέστατο όμως πλαίσιο, στόχους και αναφορές,
δοσμένη με το μοναδικό χιούμορ και τον έντονο σαρκασμό του ποιητή. Κομμάτια του έργου μελοποίησε υπέροχα ο Μίκης Θεοδωράκης ♦ ΚΕΙΜΕΝΑ 1973 γ΄, σελ. 59, €20.

Δημήτρη Ψαθά ΜΑΝΤΑΜ ΣΟΥΣΟΥ
Το περίφημο μυθιστόρημα του Ψαθά σε μια νεότερη έκδοση, της σειράς βιβλίων τσέπης ΒΙΠΕΡ
(η πρώτη έκδοση έγινε το 1940). Η Μαντάμ Σουσού από τον φτωχικό Βίθουλα και τον ταπεινό
Παναγιωτάκη θα φθάσει στο αριστοκρατικό Κολωνάκι για να διαπιστώσει ότι κανένας δεν μπορεί
να ανήκει σε δύο κόσμους. Το μυθιστόρημα έγινε θέατρο, έγινε κινηματογράφος, έγινε τηλεοπτική σειρά και ανήκει πλέον στους μεγάλους μύθους των Ελλήνων ♦ ΓΝΩΣΗ 1983, σελ. 253, €15.
ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ ΝΤΕ ΣΑΝΤ
Ένα βιβλίο για τον μεγαλύτερο ερωτικό συγγραφέα όλων των εποχών, που οι φαντασιώσεις του
έδωσαν συγκεκριμένο νόημα σε πολλές ιδιαιτερότητες της σεξουαλικής μας συμπεριφοράς. Κείμενα και γνώμες για τον Μαρκήσιο γράφουν πολλοί επιφανείς ομοϊδεάτες του και μη, όπως:
Απολλιναίρ, Βάις, Ελυάρ, Καμύ, Λακάν, Μαρλώ, Μπαρτ, Μπατάιγ, Μπρετόν, Μπωβουάρ, Μπωντλαίρ, Σαρτρ, Φλωμπέρ, Φουκώ, Χάινε κ.ά. ♦ ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ Χ. χρ., σελ. 205, €20.
Καρλ Γιάσπερς ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Ένας σύγχρονος φιλόσοφος μας εισαγάγει στο μεγάλο κεφάλαιο που λέγεται Φιλοσοφία. Δίνει τα
όρια και τις αρχές της, την πορεία που διήνυσε ανά τους αιώνες, την σκέψη των μεγάλων μορφών της κλπ. Την εισαγωγή, την μετάφραση και σχόλια κάνει ένας επίσης σύγχρονος φιλόσοφος, ο Χρήστος Μαλεβίτσης ♦ ΔΩΔΩΝΗ 1983, σελ. 323, €20.
Άξελ Μάντσελ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΥ.
Το κοινό ταξίδι της Σιμόν ντε Μπωβουάρ και του Ζαν Πωλ Σαρτρ. «Η πρώτη και μοναδική μέχρι
σήμερα βιογραφική παρουσίαση της Σιμόν ντε Μπωβουάρ και του Ζαν Πωλ Σαρτρ. Εργάτες του
πνεύματος και οι δύο, καινοτόμοι στις ιδέες και πρωτοπόροι στους κοινωνικούς αγώνες, θα παραμείνουν ταυτόχρονα δια βίου φίλοι και σύντροφοι…». Με πλούσιο φωτογραφικό υλικό από
σημαντικά στιγμιότυπα της ζωής και των δύο ♦ ΓΛΑΡΟΣ 1980, σελ. 319, €20.
Κρισναμούρτι Η ΑΓΑΠΗ ΔΕΝ ΥΠΑΚΟΥΕΙ
Συγκεντρωτικός τόμος με 16 συνολικά ομιλίες που έδωσε ο Κρισναμούρτι στην Ευρώπη κατά το
1967. (Πέντε στο Παρίσι, πέντε στο Άμστερνταμ και έξι στο Λονδίνο). Ένας φιλόσοφος που προοριζόταν από τη Θεοσοφική Εταιρεία ως νέος Παγκόσμιος Διδάσκαλος, που έκανε όμως στροφή
180ο το 1929, τα αρνήθηκε όλα και δίδαξε πως «Η Αλήθεια είναι μια χώρα χωρίς κανένα δρόμο
προς αυτήν, πως δεν πρέπει να σχηματίζονται οργανισμοί που να καθοδηγούν τους ανθρώπους,
να τους προσηλυτίζουν σε κάποιο ιδιαίτερο δρόμο…» ♦ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ 1977, σελ. 236, €15.

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: ΤΗΛ. 25745112, ΦΑΞ 25745002, E-MAIL fasma@cytanet.com.cy

Κυπριακά περιοδικά
Στο κατάστημά μας διαθέτουμε μεγάλο αριθμό τευχών κυπριακών
περιοδικών, όπως: Τάιμς οφ Σάιπρους, Ελληνική Κύπρος, Κυπριακά
Γράμματα, Επιθεώρηση Λόγου και Τέχνης, Νέα Εποχή, Πνευματική
Κύπρος, Μόρφωσις, Κυπριακή Εκπαίδευση, Απόστολος Βαρνάβας,
Αγάπη, Ορθόδοξη Μαρτυρία, Παιδική Χαρά κ.ά.
Αν έχετε οποιεσδήποτε ελλείψεις τευχών παρακαλούμε ενημερώστε
μας σχετικά. Πολύ πιθανόν να μπορούμε να τις καλύψουμε.

