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12 Ευρώ
ISBN: 978-9925-573-17-2
Έκδοση: Φεβρουάριος 2020
Σελίδες: 110 
Ιστόρημα

Δρ Ιωσήφ Α. Μουτήρης

Οδοιπορικό στους 
εγκλωβισμένους

Ο γιατρός Ιωσήφ Μουτήρης 
συνοδεύει βήμα προς βήμα 
τον αναγνώστη σε ένα οδοι-
πορικό στην άλλη πλευρά, 
πολύ πριν τη διάνοιξη των 
οδοφραγμάτων. Εκεί, στους 
εγκλωβισμένους ασθενείς του 
Κορμακίτη, του Ασωμάτου, 
της Καρπασίας, στους συμπα-
τριώτες μας που επέλεξαν 
να φυλάνε Θερμοπύλες…

15 Ευρώ / 30 Σετ
ISBN: 978-9925-_____
Έκδοση: Μάιος 2020
Σελίδες: 256 (Με 48 έγχρωμες σελίδες)
Ιστόρημα

Ρήνα Κατσελλή

Ο τελευταίος 
εγκλωβισμένος του 
Ξενοδοχείου Ντόουμ

Ένα χρονικό περιγραφής των 
όσων έζησαν οι κάτοικοι της 
Κερύνειας όταν, κατά την 
εισβολή του 1974, παρέμειναν 
εγκλωβισμένοι στο Ξενοδοχείο 
Ντόουμ. Η Ρήνα Κατσελλή 
ζωντανεύει τα γεγονότα περι-
γράφοντας τις δυσκολίες και 
τις αντιξοότητες των εγκλω-
βισμένων, οι οποίοι πίστευαν 
μέχρι και την τελευταία ημέρα 
παραμονής τους εκεί ότι θα 
επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Τόμος Α΄

Ρήνα Κατσελλή

Ο τελευταίος 
εγκλωβισμένος του 
Ξενοδοχείου Ντόουμ
Μαρτυρίες

Τόμος Β΄

15 Ευρώ / 30 Σετ
ISBN: 978-9925-_____
Έκδοση: Μάιος 2020
Σελίδες: 160
Ιστόρημα

Σε συνεργασία με τον 
Λαογραφικό Όμιλο Κερύνειας 

Σε συνεργασία με τον 
Λαογραφικό Όμιλο Κερύνειας 

Ο Β΄Τόμος αποτελεί συ-
μπλήρωμα του Ά  Τόμου και 
περιλαμβάνει τις μαρτυρίες 
ανθρώπων που παρέμειναν στο 
ξενοδοχείο Ντόουμ, άλλοι για 
μέρες, άλλοι για μήνες. Έντονες 
περιγραφές που μαρτυρούν 
όλο τον ψυχικό πόνο, αλλά 
και σωματικό, που βίωσαν οι 
εγκλωβισμένοι της Κερύνειας.
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15 Ευρώ
ISBN: 978-9925-____
Έκδοση: Άνοιξη 2020
Σελίδες: ___ 
Μυθιστόρημα

Κλέαρχος Λιάτης

Ο ήχος της απιστίας

Γιατί οδηγείται κανείς στην 
απιστία; Οι γυναίκες απιστούν 
με μεγαλύτερη συχνότητα ή οι 
άντρες; Είναι τελικά αμαρτία 
η απιστία; Αυτά και άλλα 
ερωτήματα συζητιούνται σε 
μια ραδιοφωνική εκπομπή με 
θέμα την απιστία, στην οποία 
πέρα απ’ τους ακροατές, θέση 
παίρνουν κι οι καλεσμένοι, ένας 
ψυχολόγος και μια συγγραφέας.

12 Ευρώ
ISBN: 978-9925-____
Έκδοση: Άνοιξη 2020
Σελίδες: ___ 
Διηγήματα

Χρήστος Χαλικιόπουλος

Κάτι απ’ αυτούς

Σαν μισή φωτογραφία, 
σαν κυκλάκια από καπνό 
βράδυ σε κάποιο μπαρ ή 
σαν σωσίβιο πολύχρωμο 
κι ανάλαφρο για να μην 
σε πάρει από κάτω. Σαν 
σαμποτάζ στη δήθεν 
ευτυχία…. Κάτι απ’ αυτούς

Λίγα λόγια για την Αρμίδα

Οι Εκδόσεις Αρμίδα ιδρύθηκαν το 
1997 με κύριο στόχο την προώ-
θηση των Κυπριακών Γραμμάτων, 
τόσο στο εσωτερικό όσο και στο 
εξωτερικό. 

Στην πορεία, πολλά από τα έργα 
που έχουν εκδοθεί από τον Oίκο 
έχουν βραβευτεί τόσο στην Κύπρο 
όσο και στο εξωτερικό καθιστώ-
ντας την ως μια από τις σοβαρότε-
ρες εκδοτικές εταιρείες του τόπου.  

Η εκδοτική της δραστηριότητα τα 
τελευταία χρόνια έχει συγκεκριμέ-
νη θεματογραφία και η εταιρεία 
έχει καθιερωθεί ως σημαντικός 
παραγωγός μυθιστορημάτων 
γραμμένων στα Αγγλικά, με ένα 
κατ’ εξοχήν μεσογειακό προσανα-
τολισμό. Οι συγγραφείς της εται-
ρείας προέρχονται τώρα από όλο 
τον κόσμο, αλλά το κύριο χαρακτη-
ριστικό τους είναι η αγάπη τους για 
την γεωγραφική περιοχή καθώς και 
το υψηλού επιπέδου λογοτεχνικό 
τους έργο και ύφος. Κύριο αναγνω-
στικό κοινό δεν είναι μόνο οι φίλοι 
απόδημοι στις διάφορες ανά τον 
κόσμο παροικίες, αλλά οι περιη-
γητές, το εισερχόμενο τουριστικό 
κοινό, καθώς και οι λάτρεις της 
καλής λογοτεχνίας.

Η εταιρεία είναι ενεργό μέλος των 
συνδέσμων Independent Publishers 
Guild (UK) και Independent Book 
Publishers Association (USA) και 
λαμβάνει μέρος σε συλλογικά πε-
ρίπτερα στις μεγάλες παγκόσμιες 
εκθέσεις βιβλίου.

armida BOOKS

www.armidabooks.com
Great Literature | One book at a time



15 Ευρώ
ISBN: 978-9963-255-71-9
Έκδοση: 2018
Σελίδες: 190 
Μυθιστόρημα

Πωλίνα Λιασή Μιχαήλ

Τα Μη Αρσενικά

Ένα πειραματικό, πρωτότυπο 
μυθιστόρημα που... ελλείψει κοι-
νωνικά αποδεκτής κατηγοριοποί-
ησης, αποφασίσαμε να το χαρα-
κτηρίσουμε ως λευκή τραγωδία...

Η εκκεντρική Ισμήνη προσποιεί-
ται την πιο καλοσυνάτη εκδοχή 
της για να μην τη χωρίσει ο Σολέ-
ας. Μέσα από την ιστορία ανα-
δύονται όλες οι ανισορροπίες της 
ευρύτερης κοινωνίας, γραμμένες 
με τρόπο που άλλοτε προκαλεί 
γέλιο και άλλοτε προβληματισμό.

16 Ευρώ
ISBN: 978-9963-255-48-1
Έκδοση: 2016
Σελίδες: 268 
Μυθιστόρημα

Στέφανος Ευαγγελίδης

Σεβαστιανός 
Ποδοκάθαρος

Έτος Κυρίου 1465. Μια σειρά 
φόνων αναστατώνει τη 
Λευκωσία. Ο Σεβαστιανός 
Ποδοκάθαρος, παιδικός 
φίλος του Ρε Ζακ, καλείται να 
εξιχνιάσει τα εγκλήματα που 
μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο 
τις συμμαχίες του βασιλείου.
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17 Ευρώ
ISBN: 978-9963-255-95-5
Έκδοση: 2019
Σελίδες: 470 
Μυθιστόρημα

Πάνος Βασιλείου

Έχω 33 στιγμές 
να ζήσω

Ο Θάνος είναι ευφυής, 
εγωκεντρικός, αυτοκαταστρο-
φικός, µισογύνης, αλκοολικός, 
φιλοθάνατος. Είναι επίσης 
ο πρώτος αθάνατος... 

Ένα ανατρεπτικό και ευφυ-
έστατο μυθιστόρημα που 
παρασέρνει σε ένα κοχλιακό 
ταξίδι ξεκινώντας στο όριο 
της κοινωνίας και φτάνει στα 
κατάβαθα του εαυτού.

ΜυθιστόρηΜα



16 Ευρώ
ISBN: 978-9963-255-09-2
3η Έκδοση: 2014
Σελίδες: 264 
Μυθιστόρημα

Πάνος Ιωαννίδης

Απογραφή

Τολµηρή αλληγορία µιας σύγ-
χρονης θείας γέννησης…

Στο µικρό, ορεινό χωριό της 
Κύπρου, τα Σπήλια, συντελείται 
η σύλληψη και η ‘γέννηση’ ενός 
ασώµατου, αθέατου Χριστού, 
που σαν διάχυτη, θαυµατουργή 
ενέργεια ελευθερώνει, θεραπεύει 
και µεταµορφώνει όσους αγγίζει.

Το βιβλίο έχει μεταφραστεί ή βρί-
σκεται υπό έκδοση σε 3 γλώσσες.

κρατικό βραβειό 
ΜυθιστόρηΜατόσ 1973

16 Ευρώ
ISBN: 978-9963-255-08-5
3η Έκδοση: 2014
Σελίδες: 212 
Μυθιστόρημα

Πάνος Ιωαννίδης

Η Αβάσταχτη Φιλο-
πατρία του Π.Φ.Κ.

Πως, στην Κύπρο του χθες και 
του σήμερα, η πατριδοκαπηλία, 
η διαφθορά, ο ευδαιμονισμός κι 
ο καιροσκοπισμός μεταμφιέζο-
νται σε κραυγαλέα φιλοπατρία…

κρατικό βραβειό 
ΜυθιστόρηΜατόσ 198916 Ευρώ

ISBN: 978-9963-255-11-5
2η Έκδοση: 2014
Σελίδες: 288 
Μυθιστόρημα

Πάνος Ιωαννίδης

Οι Ντέβα

Στο µυθιστόρηµα Οι Ντέβα, ο 
συγγραφέας δίνει ένα από τα 
ωραιότερα βιβλία στη νεοελ-
ληνική γλώσσα για τη σχέση 
των ανθρώπων µε τα ζώα.

Φραγκίσκη αµπατζοπούλου, 
οµότιµη καθηγήτρια Α.Π.Θ.

Το βιβλίο έχει μεταφραστεί 
ή βρίσκεται υπό 
έκδοση σε 2 γλώσσες.

ΜυθιστόρηΜατόσ 1989



17 Ευρώ
ISBN: 978-9963-706-95-2
3η Έκδοση: 2013
Σελίδες: 432 
Μυθιστόρημα

Πάνος Ιωαννίδης

Κοάζινος

Ο διακεκριμένος συγγραφέας Πέ-
τρος Αρχοντίδης, 75 χρόνων σήμε-
ρα, αναζητά στο μακρινό παρελθόν 
του τα πρόσωπα και τα γεγονότα, 
τις ώρες και τις καίριες στιγμές, 
που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, 
είχαν διαμορφώσει τη ζωή του.

Το βιβλίο έχει μεταφραστεί ή βρί-
σκεται υπό έκδοση σε 6 γλώσσες.

κρατικό βραβειό 
ΜυθιστόρηΜατόσ 2012 κρατικό βραβειό 

ΜυθιστόρηΜατόσ 1970

18 Ευρώ
ISBN: 978-9963-620-97-5
Έκδοση: 2011
Σελίδες: 248 
Μυθιστόρημα

Ήβη Μελεάγρου

Ανατολική Μεσόγειος

Το έργο σκιαγραφεί την ψυχολογική 
ατμόσφαιρα στα πρώτα χρόνια της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, τη διάψευ-
ση που ακολούθησε με τις συνθήκες 
εγκαθίδρυσης, τις σχέσεις και 
αντιπαραθέσεις ανάμεσα σε Ελλη-
νοκύπριους και Τουρκοκύπριους.

Η Ανατολική Μεσόγειος της Ήβης 
Μελεάγρου αποτελεί τομή στο μυθι-
στόρημα που γράφεται στην Κύπρο.

16 Ευρώ
ISBN: 978-9963-706-22-8
Έκδοση: 2011
Σελίδες: 332 
Μυθιστόρημα

Richard Romanus

Χρυσαλλίς

Την ήρεμη και ασήμαντη ζωή της 
Μαρίας Χριστίνας, έρχεται να 
αναστατώσει ο Β΄ Παγκόσμιος 
Πόλεμος και στη συνέχεια ο 
Ελληνικός Εμφύλιος του 1946-1949. 
Με το Μέτσοβο στο μάτι του 
κυκλώνα, την Ελλάδα και τον κόσμο 
όλο να σπαράζει, η Μαρία Χριστίνα 
ζει τη δική της μεταμόρφωση. Μια 
δυνατή ιστορία αγάπης, ηρωι-
σμού, απώλειας και επιβίωσης.

Μετάφραση: Χλόη Ιωαννίδου
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ΜυθιστόρηΜατόσ 1970

Το βιβλίο έχει μεταφραστεί ή βρί-
σκεται υπό έκδοση σε 2 γλώσσες. Ο Δρ Ζιβάγκο του ελληνικού χώρου αλλά με κα-

λύτερη πλοκή! Και τι ταινία θα μπορούσε να γίνει!

Kurt Russell, ηθοποιός



17 Ευρώ
ISBN: 978-960-7872-53-1
Έκδοση: 2008
Σελίδες: 448 
Μυθιστόρημα

Πάνος Ιωαννίδης

Αμερική 62

Τον Οκτώβρη του ’62 ο νεαρός 
δημοσιογράφος και συγγραφέας 
Πέτρος Αρχοντίδης, βιώνει την 
πυραυλική κρίση της Κούβας 
που απείλησε να μετατρέψει 
σε ολοκαύτωμα τον πλανήτη.

Το βιβλίο έχει μεταφρα-
στεί ή βρίσκεται υπό 
έκδοση σε 5 γλώσσες.

Συνέκδοση με ΑΙΩΡΑ

14 Ευρώ
ISBN: 978-9963-620-53-1
Έκδοση: 2009
Σελίδες: 132 
Μυθιστόρημα

Μυρτώ Αζίνα Χρονίδη

Το πείραμα

Το πείραμα είναι η απόπειρα 
δύο ανθρώπων, στην αρχή της 
συμβίωσής τους, να γράψουν 
ένα λογοτέχνημα από κοινού.

Το βιβλίο έχει μεταφραστεί 
ή βρίσκεται υπό έκδοση 
σε 10 γλώσσες.

βραβειό λόγότεΧνιασ 
ευρωπαΪκησ ενωσησ 2010

16 Ευρώ
ISBN: 978-960-7872-54-8
Έκδοση: 2008
Σελίδες: 312 
Μυθιστόρημα

Γιώργος Βαλασιάδης

Το Χαμάμ

Ο Κωνσταντινουπολίτης Βαλα-
σιάδης οδηγεί τον αναγνώστη 
σε χρόνους παλαιότερους, της 
ζωής του στην πατρώα γη, τον 
καιρό που ο ήρωας έμπαινε 
στον σκληρό, και συχνά άχαρο, 
κόσμο των αντρών εγκαταλεί-
ποντας τη σχετική α-φυλία του 
παιδιού, τη γεμάτη ανεμελιά, 
μικρές και μεγάλες χαρές. 
Συμβολικά η μετάβαση γίνεται 
στους χώρους του τούρκικου 
χαμάμ, από τον “γυναικολου-
τρό” στον “αντρολουτρό”. 

Συνέκδοση με ΑΙΩΡΑ



15 Ευρώ
ISBN: 9963-620-45-0
Έκδοση: 2007
Σελίδες: 364 
Μυθιστόρημα

Emine Sevgi Ozdamar

Η Γέφυρα του Χρυ-
σού Κεράτιου

Στο μυθιστόρημα αυτό η 
συγγραφέας περιγράφει τη 
θυελλώδη δεκαετία του ’60 στη 
Γερμανία και την Τουρκία από 
την σκοπιά μιας νεαρής Τουρ-
κάλας, που είναι μετανάστρια, 
φοιτήτρια Δραματικής Σχολής, 
μεταφράστρια και επαναστά-
τρια. Η γλώσσα της γλαφυρή, 
γεμάτη εικόνες και ρυθμούς από 
τον πολιτισμικό κόσμο προέλευ-
σής της, κατορθώνει να γεφυ-
ρώσει τη Δύση με την Ανατολή.

12 Ευρώ
ISBN: 978-9925-573-11-0
Έκδοση: 2019
Σελίδες: 92 
Διηγήματα

Σάββας Βαρναβίδης

Η Εμπειρία της 
Αλήθειας

Η Εμπειρία της Αλήθειας 
αποτελείται από οκτώ 
ιστορίες καθημερινού βίου. 
Τα αφηγήματα ρίχνουν μια 
κριτική ματιά στην πολιτισμική, 
αλλά και πολιτική πράξη και 
πρακτική που λαμβάνει χώρα 
στην εποχική μας πραγματι-
κότητα. Μια εποχή όπου το 
ανθρώπινο ήθος δοκιμάζεται 
καθημερινά με τον τρόμο και 
τη δυστυχία που παράγει  η 
πρωτοφανής οικονομική κρίση.

βραβειό Adelbert von ChAmisso

διηγηΜα

12 Ευρώ
ISBN: 978-9963-255-85-6
Έκδοση: 2019
Σελίδες: 146 
Διηγήματα

Πάνος Ιωαννίδης

Ονειρικά διηγήματα
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Μετάφραση: Νίκη Eideneier

Στα «ΟΝΕΙΡΙΚΑ» του Π.Ι. «το φευγα-
λέο φάσμα του ονείρου» παύει να 
είναι φευγαλέο.  Γίνεται απτό και 
καθηλώνεται ως έκδοση στον χρόνο. 
Εννιά διηγήματα με «κατάφορτες 
μνήμες» κι ένας Ονειρικός Επίλογος, 
σύνολο δέκα, που κατοικοεδρεύουν 
στο ασυνείδητο, μετουσιώνονται σε 
λογοτεχνία, γίνονται  φύτρες απρό-
βλεπτων και ανεξήγητων εξελίξεων σε 
ώρες εγρήγορσης, ή εμπνέουν σελίδες 
μυθιστορημάτων και θεατρικών έργων.

Μόνα σαββίδου θεοδούλου,
ποιήτρια



16 Ευρώ
ISBN: 978-9963-620-96-8
Έκδοση: 2011
Σελίδες: 272 
Διηγήματα

Νίκος Νικολαΐδης

Επιλεγμένα 
διηγήματα

Μια ανθολόγηση των καλυτέ-
ρων διηγημάτων του κορυφαίου 
διηγηματογράφου του περα-
σμένου αιώνα, Νίκου Νικολαΐδη

Στον τόμο αυτό περιλαμβάνο-
νται εκτενής εισαγωγή μελέτη 
του Βασίλη Βασιλειάδη, δεκα-
τρία από τα καλύτερα διηγήμα-
τα του Ν. Νικολαΐδη, κριτικές για 
το διηγηματογραφικό του έργο 
και Χρονολόγιο Ν. Νικολαΐδη.

10 Ευρώ
ISBN: 978-9963-255-72-6
Έκδοση: 2018
Σελίδες: 78 
Διηγήματα

Μαρία Αβρααμίδου

Παρ’ ολίγον

Μια συλλογή διηγημάτων για την Κε-
ρύνεια και τους ανθρώπους της. Ιστο-
ρίες που διαδραματίζονται κατά την 
εποχή των σύγχρονων τραγωδιών του 
τόπου, μόνο που κυρίαρχο θέμα δεν 
είναι οι τραγωδίες αυτές καθ’ εαυτές. 
Με εξαίρετο τρόπο η συγγραφέας 
ξεκλειδώνει τις πόρτες των κυπρι-
ακών σπιτιών, εισβάλλει σ’ αυτά, 
εντοπίζει το δράμα του ανθρώπων 
που «αιμορραγούν» και αφηγείται 
τις προσωπικές τους ιστορίες.

κρατικό βραβειό 
διηγηΜατόσ /νόυβελασ 2018

13 Ευρώ
ISBN: 978-9963-706-59-4
Έκδοση: 2012
Σελίδες: 142
Διηγήματα

Κώστας Πατίνιος

Δρόμου Δρώμενα

Αυτοτελείς μικρές ιστορίες ποικίλων 
συναισθημάτων, που όλες μαζί 
δημιουργούν μία μεγάλη ιστορία, 
ένα διήγημα, με ήρωα τον Άρη ένα 
δρομέα μεγάλων αποστάσεων.

Το Δρόμου Δρώμενα είναι ένα 
σαγηνευτικό ταξίδι, μέσα από 
το πρίσμα ενός λάτρη του τρε-
ξίματος ο οποίος, ταυτόχρονα, 
συνειδητοποιεί και τις ευρύτερες 
κοινωνικές διαστάσεις του.

ISBN: 978-9963-255-72-6ISBN: 978-9963-255-72-6



14 Ευρώ
ISBN: 978-9963-620-69-2
Έκδοση: 2009
Σελίδες: 104 
Διηγήματα

Μαρία Ολυμπίου

Ο γύρος της μέρας σε 
ογδόντα κόσμους

17 ιστορίες γραμμένες σχεδόν 
σουρεαλιστικά, ιδιόρρυθμα, 
ωστόσο πέρα για πέρα διαυ-
γείς και αληθινές, γεμάτες 
φαντασία και ποίηση.

17 συμπυκνωμένα διηγήματα 
για μεγάλους αναγνώστες 
με θεματολογία από την 
καθημερινή ζωή, τη σύγχρονη 
ιστορία, τα προβλήματα, 
κοινωνικά, εθνικά και άλλα.

10 Ευρώ
ISBN: 9963-583-05-9
Έκδοση: 1992
Σελίδες: 148 
Διηγήματα

Ανάπλους ΙΙ

Μια επιλογή από το πλούσιο και ποικιλόμορφο πεζογραφικό έργο του 
πολυβραβευμένου συγγραφέα Πάνου Ιωαννίδη.

Τα πιο πολλά από τα κείμενα που φιλοξενούνται στον Ανάπλουν έχουν 
μεταφραστεί, δημοσιευτεί και κριθεί με τρόπο που τιμάει την κυπριακή 
λογοτεχνία σε πολλές ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Κινέ-
ζικα, Ρωσικά, Ουγγρικά, Σουηδικά, Τούρκικα, Σερβοκροάτικα, Ιταλικά, και 
άλλες. Άλλα έχουν περιληφθεί σε παγκόσμιες ανθολογίες, όπως: Short-
Story International (Sam & Sylvia Tankel Publications, New York), Sudden 
Fiction International (W.W. Norton & Company, New York-London), The 
Story Teller (Nelson, Canada), καθώς και σε διεθνή ανθολογία στο σύστημα 
Μπράιγ για τυφλούς (Nelson, Canada). 

τόΜόσ α Ο Γκρηγκόρυ  |  Κάπου ν’ αφήσω τα μάτια μου  |  Οδός Αλητών  
|  Το τυχερό χρώμα  |  Το φεστιβάλ της Πανσελήνου  |  Τα σονέτα του 
Σαίξπηρ  |  Δαλτωνισμός  |  Κυψελίδες  |  Κινύρας  |  Γρηγόριος και Ευθύ-
μιος  |  Ρουά Αλέξης  |  Κυπριανή  |  Ο κ. Δραγομάνος
τόΜόσ β Οι Στολές  |  Η Βαλίτσα  |  Ένας Σβάιτσερ  |  Η Αθέατη Όψη  |  
Φωτογραφίες  |  Λιτανεία  |  Μυστική Ολιγαρχία  

10 Ευρώ
ISBN: 9963-583-04-0
Έκδοση: 1992
Σελίδες: 196 
Διηγήματα

Ανάπλους Ι
Πάνος Ιωαννίδης
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Πάνος Ιωαννίδης



14 Ευρώ
ISBN: 978-9963-255-55-9
Έκδοση: 2017
Σελίδες: 188 
Ποίηση

George Tardios

Κουμπωμένα Σχήματα /
Buttoned-up Shapes

Ο Ταρδίος, ένας Κύπριος µεγα-
λωµένος στην εργατική τάξη του 
Λονδίνου, µε πόνο αγωνίζεται 
να αποδεχτεί τις πατρογονικές 
του ρίζες, έναν ουσιαστικά 
ξένο γι’ αυτόν πολιτισµό.

Ένα έργο εκπληκτικής οµορφιάς, 
αυτή η ξεχωριστή δίγλωσση 
έκδοση είναι απαραίτητη για 
όσους ενδιαφέρονται για τη 
σύγχρονη κυπριακή ποίηση.

Μετάφραση: Δέσποινα Πυρκεττή

7 Ευρώ
ISBN: 978-9925-573-10-3
Έκδοση: 2019
Σελίδες: 36 
Ποίηση

Ε. Μύρων

Γράμμα στη Μητέρα

Ένα ποίημα, ένα “Γράμμα 
στη Μητέρα” από τον Ε. 
Μύρων, ένας φόρος τιμής 
στον Κώστα Μόντη.

Ο Ε. Μύρων παίρνει, με τον 
ανάλογο σεβασμό, τη σκυτάλη 
από τον Κώστα Μόντη και 
γνωρίζοντας τη βαρύτητα της 
παράδοσης, φέρνει το κορυ-
φαίο ποίημα του αγαπημένου 
Κύπριου ποιητή στο σήμερα.

10 Ευρώ
ISBN: 978-9963-255-52-8
Έκδοση: 2017
Σελίδες: 116
Ποίηση

Αλεξάνδρα Ζαμπά

Μεθόρια Ποιήματα

Μια ανθολογία ποίησης όπου 
άνθρωποι με προβλήματα 
σχέσεων και διαταραχές της 
προσωπικότητας, μοιράζονται 
εμπειρίες και δουλεύουν με 
την ποίηση και το θέατρο. Το 
εργαστήριο «Ποίηση και Σκιές» 
της Αλεξάνδρας Ζαμπά στο 
«Κέντρο Ημερήσιας Ψυχικής 
Φροντίδας Boemondo» της 
Ρώμης λοιπόν, έγινε πεδίο 
διαλόγου που βασίζεται στην 
ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών.

πόιηση



13 Ευρώ
ISBN: 978-9963-706-14-6
Έκδοση: 2014
Σελίδες: 72 (Έγχρωμο)
Ποίηση

Ποίηση: Κώστας Πατίνιος
Εικαστικά: Πόλα Χατζήπαπα

Κουνήσου μούχλα...

Δύο δρομείς μεγάλων απο-
στάσεων συναντιούνται στο 
στίβο της δημιουργίας…

Τα συναισθήματα, οι σκέψεις, 
οι ιδέες και οι προβληματισμοί 
μετατρέπονται σε εικόνες και 
ποιήματα που έχουν για κοινό 
παρονομαστή το τρέξιμο.

Ένα ταξίδι στον κόσμο 
του δρομέα μέσα από τις 
εικαστικές δημιουργίες της 
Πόλας Χατζήπαπα και την 
ποίηση του Κώστα Πατίνιου.

12 Ευρώ
ISBN: 978-9925-573-09-7
Έκδοση: 2019
Σελίδες: 228 
Θέατρο

Πάνος Ιωαννίδης

Οι Σιαμαίοι

Tο θέμα και οι κεντρικοί ήρωες 
των “Σιαμαίων” είναι παρμένα 
από τη νουβέλα “Η σιωπή ήρθε 
τη νύχτα”, που δημοσιεύτηκε 
στη συλλογή διηγημάτων Στην 
Κύπρο την αέρινη… (Εκδόσεις 
Φέξη, Αθήνα 1964), ενώ θέμα 
και ήρωες του “Κάβο Γκρέκο” 
εκπήγασαν από τη νουβέλα 
“Η αθέατη Όψη”, που πρωτο-
δημοσιεύτηκε στη συλλογή 
διηγημάτων Αθέατη Όψη (1979).

10 Ευρώ
ISBN: 978-9963-255-49-8
Έκδοση: 2016
Σελίδες: 54 
Ποίηση

Κωνσταντίνος Κοκολογιάννης

Α στερητικό

Ποίηση είναι να μπορείς µε µια 
λέξη να ταρακουνάς τον κόσμο.

Η τρίτη ποιητική συλλογή του 
Κωνσταντίνου Κοκολογιάννη.

Λ
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θεατρό



10 Ευρώ
ISBN: 9963-620-29-9
Έκδοση: 2005
Σελίδες: 72 
Θέατρο

Πάνος Ιωαννίδης

Λεόντιος και Σμύρνα

Κοινωνικοπολιτική σάτιρα. Το 
θεατρικό είναι απότοκο της 
νουβέλας Πριγκίπισσα Σμύρνα, 
που πρωτοδημοσιεύτηκε το 
1970 στη συλλογή διηγημάτων 
του συγγραφέα Κρόνακα Α.

10 Ευρώ
ISBN: 9963-620-19-1
Έκδοση: 2004
Σελίδες: 60 
Θέατρο

Πάνος Ιωαννίδης

Συ που σκοτώθεις 
για το φως

Θεατρική ποιητική σύνθεση. Τρεις 
αγωνιστές του απελευθερωτικού 
αγώνα του 1955-1959 ενσαρκώ-
νουν και αναβιώνουν διαδοχικά, 
σε μια σειρά από σπονδυλωτές 
σκηνές, τις πιο σημαντικές ώρες 
της Κυπριακής Ιστορίας. Το έργο 
όταν παρουσιάστηκε στα στάδιο 
ΓΣΠ και ΓΣΟ το 1963 συγκέντρωσε 
σε δύο μόνο παραστάσεις 
πέραν των δέκα χιλιάδων 
θεατών. Έκτοτε παρουσιάστηκε 
επανειλημμένα στη σκηνή, στο 
ραδιόφωνο και την τηλεόραση.

10 Ευρώ
ISBN: 9963-620-03-5
Έκδοση: 2000
Σελίδες: 68 
Θέατρο

Πάνος Ιωαννίδης

Φωτεινός

Θεατρική ποιητική σύνθεση. Σε 
χρόνο απροσδιόριστο, ο Κύπριος 
οραματιστής και επαναστάτης 
Φωτεινός, δεσμώτης των 
κατακτητών του τόπου στον 
Πενταδάκτυλο, καρφωμένος 
από τις δυνάμεις του σκότους 
και της βίας σε ένα βράχο, 
γίνεται ένας σύγχρονος Προ-
μηθέας, σύμβολο ελευθερίας 
και ελπίδα αντίστασης.



10 Ευρώ
ISBN: 9963-620-47-7
Έκδοση: 2006
Σελίδες: 110 
Ανθολογία

Η Ευρώπη στην Κυπρι-
ακή δοκιμιογραφία /
Europe in Cypriot essay writing

Στον τόμο περιλαμβάνονται 
πέντε δοκίμια που γράφτη-
καν από διακεκριμένους 
Κύπριους δοκιμιογράφους τα 
τελευταία εξήντα χρόνια.

Aιμίλιος Xουρμούζιος | Γιώργος Φιλίπ-
που-Πιερίδης | Aνδρέας Xριστοφίδης | 
Kλείτος Iωαννίδης | Aνδρέας Παστελλάς

Δίγλωσσο (Ελληνικά, Αγγλικά)

10 Ευρώ
ISBN: 9963-620-37-x
Έκδοση: 2006
Σελίδες: 182 
Ανθολογία

Η Ευρώπη στην Κυπρι-
ακή πεζογραφία /
Europe in Cypriot prose

12 πεζογραφήματα, που έχουν 
ένα κοινό παρονομαστή: 
ασχολούνται, άμεσα ή έμμεσα, 
με τις διαχρονικές σχέσεις 
της Κύπρου με την Ευρώπη.

Αχιλλέας Αιμίλιος | Ευτέρπη Αραούζου 
| Χριστάκης Γεωργίου | Ανδριάνα 
Ιεροδιακόνου | Πάνος Ιωαννίδης | 
Πανίκος Παιονίδης | Γιώργος Φιλίππου-
Πιερίδης | Μιχάλης Πιερής | Μάριος 
Στυλιανάκης | Λεωνίδας Μαλένης | 
Νίκη Μαραγκού | Νόρα Νατζιαριάν

Δίγλωσσο (Ελληνικά, Αγγλικά)

10 Ευρώ
ISBN: 9963-620-25-6
Έκδοση: 2006
Σελίδες: 172 
Ανθολογία

Η Ευρώπη στην Κυπριακή ποί-
ηση / Europe in Cypriot poetry

Η Ανθολογία περιλαμβάνει 
ποιήματα που γράφτηκαν από 
λογοτέχνες της Κύπρου και 
καταδεικνύουν τον αδιάλειπτο 
διάλογο με ευρωπαίους φίλους 
εκφράζοντας κρίσεις και από-
ψεις για πολιτικές και κοινωνικές 
καταστάσεις της εποχής τους.

Δίγλωσσο (Ελληνικά, Αγγλικά)

Μεταξύ άλλων: Πίτσα Γαλάζη | 
Νεσιέ Γιασίν | Δημήτρης Γκότσης | 
Θεοκλής Κουγιάλης | Μάνος Κράλης | 
Νίκος Κρανιδιώτης | Νίκη Μαραγκού 
| Κώστας Μόντης | Νόρα Νατζαριάν 
| Κυριάκος Χαραλαμπίδης 

Επιμέλεια: Πάνος Ιωαννίδης Επιμέλεια: Πάνος Ιωαννίδης Επιμέλεια: Mόνα Σαββίδου-Θεοδούλου
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Artist’s book

28 Ευρώ
ISBN: 978-9963-255-81-8
Έκδοση: 2018
Σελίδες: 76 (Έγχρωμο)
Artist’s Book

Ένας διάλογος

Η παρούσα έκδοση είναι καρπός 
µιας συνεργασίας μεταξύ δύο 
ξεχωριστών καλλιτεχνών του 
νησιού µας: του ποιητή Θεοκλή 
Κουγιάλη και του εικαστικού 
Χριστόφορου Σάββα. Πρόκειται 
για µια συνεργασία που άφησε 
ανεξίτηλο το στίγµα της στην 
πολιτιστική ανάπτυξη της 
Κύπρου στην µετά την ανε-
ξαρτησία εποχή του νησιού κι 
αυτό, γιατί είναι η πρώτη φορά 
που µια συνεργασία αυτής της 
µορφής πραγματοποιείται στη 
νεότερη ιστορία των γραµµάτων 
και των τεχνών του νησιού.

Ποίηση: Θεοκλής Κουγιάλης
Εικαστικά: Χριστόφορος Σάββα

Δίγλωσσο (Ελληνικά, Αγγλικά)

12 Ευρώ
ISBN: 978-9963-255-90-0
Έκδοση: 2019
Σελίδες: 148 
Ιστόρημα/διήγημα

Αλεξάνδρα Ζαμπά
Umit Inatci

Ίχνη μνήμης / 
Hafιza izleri

Τα δραματικά γεγονότα της 
Κύπρου του εικοστού αιώνα 
σημάδεψαν ανεπανόρθωτα 
τις ψυχές των Κυπρίων. Η 
Αλεξάνδρα Ζαμπά και ο Ουμίτ 
Ινατσί, δύο κύπριοι συγγραφείς, 
διαμέσου του δίγλωσσου βιβλίου 
ΙΧΝΗ ΜNΗΜΗΣ, διηγούνται 
στη μητρική τους γλώσσα, 
τριάντα αληθινές ιστορίες.

Δίγλωσσο (Ελληνικά, Τουρικά)

ιστόρηΜα
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10 Ευρώ
ISBN: 978-9963-706-89-4
Έκδοση: 2013
Σελίδες: 142 
Ιστόρημα/διήγημα

Γιώργος Παυλίδης

Της προσμονής και 
της απόγνωσης

19 κείμενα από τον ηλιόφωτο 
ουρανό μέχρι τα πιο σκοτεινά 
υπόγεια σπήλαια της ιστορι-
κής Κυπριακής αγωνίας για 
μια αδιαίρετη ύπαρξη.



15 Ευρώ
ISBN: 978-9925-7553-0-1
Έκδοση: 2019
Σελίδες: 150 
Εκπαιδευτικό

Μαθθαίννω Κυπριακά

Το εγχειρίδιο εκμάθησης 
Μαθθαίννω Κυπριακά συνιστά 
την πρώτη απόπειρα να 
καταγραφεί με συστηματο-
ποιημένο τρόπο η εκμάθηση 
της Κυπριακής Ελληνικής.

Το εγχειρίδιο είναι βασισμένο 
στην καθομιλουμένη χρήση της 
γλώσσας.  Είναι διαμορφωμένο 
για να χρησιμοποιηθεί ως 
ένα βοηθητικό και συμπλη-
ρωματικό εγχειρίδιο για τον 
μαθητή και τον δάσκαλο.

Μέχρι και σήμερα δεν υφίστα-
ται η δυνατότητα εκμάθησης 
της Κυπριακής Ελληνικής 
βασισμένη σε ένα εγχειρίδιο.

15 Ευρώ
ISBN: 978-9963-255-41-2
Έκδοση: 2016
Σελίδες: 216 
Αθλητισμός

Διαχείριση ασφά-
λειας αθλητικών 
εγκαταστάσεων

Το πρώτο βιβλίο του είδους του 
που κυκλοφορεί στον Ελλαδικό 
χώρο και βασίζεται στις δια-
δικασίες που ακολουθούνται 
σύμφωνα με την Κυπριακή 
Νομοθεσία και τις οδηγίες της 
FIFA και UEFA με στόχο την 
ασφαλή διοργάνωση αθλη-
τικών εκδηλώσεων. Το βιβλίο 
επεξηγεί τις ορθές διαδικασίες 
που πρέπει να ακολουθούνται 
έτσι ώστε όλες οι αθλητικές 
εκδηλώσεις να διεξάγονται με 
ασφάλεια, παρέχοντας παράλ-
ληλα την μέγιστη εξυπηρέτηση.

14 Ευρώ
ISBN: 978-9963-255-50-4
4η Έκδοση: 2016
Σελίδες: 208 
Αθλητισμός

Τρίαθλο
Να το λατρέψεις είναι εύκολο

Ένα ευανάγνωστο και ευχάριστο 
βιβλίο στο οποίο, μέσα από 
τα παραδείγματα και τα… 
παθήματα του συγγραφέα, 
κάθε τριαθλητής, δρομέας, 
ποδηλάτης ή κολυμβητής, 
επίδοξος ή μη, θα βρει αρκετές 
χρήσιμες συμβουλές για το 
πώς να γυμνάζεται σωστά.

Αυτό είναι το πρώτο βιβλίο 
τριάθλου που έχει γραφτεί 
στα ελληνικά και βρίσκεται 
ήδη στην τέταρτη έκδοση.

Αναστάσιος Πισσούριος

Μέρος Πρώτο

εκπαιδευτικό

Γιώργος Γιαπανάς
Χρίστος Χρίστου
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35 Ευρώ
ISBN: 978-9963-620-62-3
Έκδοση: 2009
Σελίδες: 542 (Έγχρωμο)
Ιστορία/Μελέτη/Γελοιογραφία

Χρύσανθος Χρυσάνθου

Γελοιο-γραφώντας 
την Ιστορία του 
Κυπριακού

Το μοναδικό αυτό έργο εξετά-
ζει την πολυτάραχη ιστορία 
του τόπου μας τα τελευταία 
130 χρόνια, δηλαδή από το 
1878 και την άφιξη των Βρε-
τανών αποικιοκρατών, μέχρι 
και το 2008, με τις συνομιλίες 
του Προέδρου Χριστόφια και 
Ταλάτ, από μια διαφορετική 
οπτική γωνία, αυτή των 
γελοιογράφων. Μέσα από τις 
544 έγχρωμες σελίδες του 
βιβλίου και τις 667 γελοιογρα-
φίες ο αναγνώστης θα δει να 
ξετυλίγονται μπροστά του, 
σαν κινηματογραφική ταινία, 
όλα τα σημαντικά ιστορικά 
γεγονότα της σύγχρονης 
ιστορίας της Κύπρου.

ιστόρια/Μελετεσ

15.75 Ευρώ
ISBN: 978-9963-229-73-4
Έκδοση: 2016
Σελίδες: 208 
Ιστορία/Μελέτη/Φωτογραφία

Κάτω από τις Χαρουπιές 
Οι χαμένες ζωές της Κύπρου

Το βιβλίο αποτελεί ένα χρονικό των 
προσπαθειών και αποτελεί ένα φόρο 
τιμής σε όλους εκείνους που μοχθούν 
για να δώσουν ένα τέλος στον πόνο 
των οικογενειών των αγνοουμένων 
και να στηρίξουν τη συμφιλίωση 
μεταξύ των κοινοτήτων στην Κύπρο.

Συνέκδοση με Διερευνητική Επιτροπή για 
τους Αγνοούμενους (ΔΕΑ) & Galeri Kultur

Προλογίζουν οι:
Μπαν κι-μουν – Γενικός Γραμμα-
τέας των Ηνωμένων Εθνών
Ζαν-κλοντ γιούνκερ – Πρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

35 Ευρώ
ISBN: 978-9963-255-34-4
Έκδοση: 2015
Σελίδες: 704 
Ιστορία/Μελέτη

Γιάγκος Π. Κλεόπας

Αμμόχωστος
Η Ατέλειωτη Ιστορία

Η εργασία αυτή, που είναι 
αποτέλεσμα πολύχρονης έρευνας, 
στοχεύει σε μια ορθή και περιε-
κτική παράθεση της Ιστορίας της 
Αμμοχώστου με τρόπο συνοπτικό, 
κατανοητό και ευανάγνωστο. 
Απευθύνεται στους εκτοπισμέ-
νους της πόλης, αλλά και όλους 
τους Κυπρίους, που εδώ και 41 
χρόνια υφίστανται τα δεινά της 
τουρκικής κατοχής. Ενδιαφέρει 
επίσης όλους όσοι μελετούν την 
Ιστορία του τόπου μας και τη 
σημασία της Αμμοχώστου στην 
ευρύτερη Ευρωπαϊκή Ιστορία. 

εξαντλημένο

Κείμενα: Rory MacLean
Φωτογραφίες: Nick Danziger



15 Ευρώ
ISBN: 9963-620-44-2
Έκδοση: 2006
Σελίδες: 248 
Συνεντεύξεις

Roger Willemsen

Εδώ Γκουαντάναμο
Συνεντεύξεις με πρώην κρατούμενος

Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις 
πέντε πρώην κρατουμένων 
στην αμερικανική ναυτική βάση 
Γκουαντάναμο της Κούβας, το 
περίφημο κέντρο κράτησης 
υπόπτων για τρομοκρατία. 
Οι πρώην κρατούμενοι αφη-
γούνται την ιστορία τους 
πριν και μετά την αυθαίρετη 
σύλληψη, την έκνομη κράτηση 
και την απελευθέρωσή τους.
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15 Ευρώ
ISBN: 978-9963-620-67-8
Έκδοση: 2009
Σελίδες: 120 
Ιστορία/Μελέτη/Φωτογραφία

Χρύσανθος Χρυσάνθου

Η «Ελευθέρα Φωνή» 
του Κώστα Μόντη 
... πώς και γιατί σίγησε

Για ποιούς λόγους ανέστειλε 
την έκδοσή της η εφημερίδα 
και σίγησε η «Ελευθέρα φωνή» 
του Κώστα Μόντη; Τι οδήγησε 
τον Κ. Μόντη στην απόφαση 
για την έκδοση εφημερίδας;

Το βιβλίο διανθίζεται από 
πλούσιο οπτικό υλικό, 
φωτογραφίες, ιστορικά πρω-
τοσέλιδα εφημερίδων κ.ά.

15 Ευρώ
ISBN: 978-9963-620-63-0
Έκδοση: 2008
Σελίδες: 176 (Έγχρωμο)
Ιστορία/Μελέτη/Φωτογραφία

Χρύσανθος Χρυσάνθου

ΜΜΕ: Μάρτυρες και 
πρωταγωνιστές

Διώξεις, φυλακίσεις, κακοποι-
ήσεις, βομβιστικές επιθέσεις, 
λογοκρισία, αντιπαλότητες, 
εξαγορά συνειδήσεων, αγώνες 
για την ελευθερία έκφρασης 
και για τη δημοκρατία είναι όσα 
βίωσαν οι δημοσιογράφοι στα 
130 χρόνια της Ιστορίας του 
κυπριακού Τύπου (1878-2008).

Το βιβλίο διανθίζεται από 
πλούσιο έγχρωμο οπτικό 
υλικό, φωτογραφίες, ιστορικά 
πρωτοσέλιδα εφημερίδων, 
σκίτσα, γελοιογραφίες κ.ά.

Μετάφραση: Έλενα Παλαντζά



Κλείτος Ιωαννίδης

Πρόσωπα και Ιδέες
Τόμος Α Τόμος Β Τόμος Γ Τόμος Δ Τόμος Ε Τόμος Στ Τόμος Ζ Τόμος Η

Μια εντυπωσιακή τοιχογραφία του 20ού αιώνα της Κύπρου και του καθόλου Ελληνισμού. Στη σειρά αυτή, που 
απο  τελείται από 8 τόμους, δημοσιεύονται εκατοντάδες συνεντεύξεις που παραχωρήθηκαν στον δρ. Κλείτο 
Ιωαννίδη, στα πλαίσια του ραδιοφωνικού προγράμματος ραδιοσκόπιο, από προσωπικότητες που ανέπτυξαν 
εξαιρετική δραστηριότητα και άντλησαν πολύτιμες εμπειρίες με τον πρωταγωνιστικό ρόλο που διαδραμά-
τισαν σε σημαντικούς τομείς της πνευματικής, εθνικής, πολιτικής, καλλιτεχνικής και δημόσιας ζωής.

τόμος α  - Τέχνη και πολιτισμός  
12 Ευρώ | ISBN: 9963-620-06-x | Έκδοση: 2000  | Σελίδες: 522 

τόμος β  - Εκκλησία και διανόηση  
12 Ευρώ | ISBN: 9963-620-12-4 | Έκδοση: 2002  | Σελίδες: 496 

τόμος γ  - Γράμματα και τέχνες  
12 Ευρώ | ISBN: 9963-620-13-2  | Έκδοση: 2003  | Σελίδες: 408 

τόμος δ  - Τέχνες και πολιτική  
12 Ευρώ | ISBN: 9963-620-18-3 | Έκδοση: 2003  | Σελίδες: 406 

τόμος ε  - Απελευθερωτικός αγώνας, τέχνη και παιδεία 
12 Ευρώ | ISBN: 9963-620-26-4 | Έκδοση: 2005  | Σελίδες: 214 

τόμος στ  - Λόγος και πράξη 
12 Ευρώ | 9963-620-26-5  | Έκδοση: 2006  | Σελίδες: 224 

τόμος Ζ  - Λόγος, τέχνες, πολιτική, δημοσιογραφία και έρευνα 
12 Ευρώ | ISBN: 978-9963-620-49-4 | Έκδοση: 2008  | Σελίδες: 224 

τόμος η  - Εικαστικά, αρχιτεκτονική, λόγος, έρευνα, επιστήμη, δημοσιογραφία και πολιτική 
12 Ευρώ | ISBN: 978-9963-620-75-3 | Έκδοση: 2010  | Σελίδες: 192 



14 Ευρώ
ISBN: 978-9963-255-46-7
2η Έκδοση: 2016
Σελίδες: 194 
Έγκλημα

Στέφανος Ευαγγελίδης

Μήδειες και  
Κλυταιµνήστρες

Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου 
αναδύεται μια σκοτεινή πλευρά 
του Κυπριακού παρελθόντος 
γεμάτη βία και εγκληματικότητα 
καθώς και οι προσπάθειες της 
Βρετανικής διοίκησης να θέσει 
υπό έλεγχο μια κοινωνία που δεν 
γνώριζε φραγμούς και όρια.

Ο συγγραφέας εστιάζει στις 
περιπτώσεις οκτώ γυναικών που 
διέπραξαν κατά την περίοδο 
της Αγγλοκρατίας αποτρόπαια 
εγκλήματα κατά προσώπων του 
στενού τους περιβάλλοντος.

14 Ευρώ
ISBN: 978-9963-255-47-4
2η Έκδοση: 2016
Σελίδες: 148 
Έγκλημα

Στυλιανή Χ
Εγκλήματα και τιμωρία

Έρευνα για μια πραγματική ιστο-
ρία με πολλές προεκτάσεις και 
παραμέτρους, που αγγίζουν την 
κοινωνία της Κύπρου, τη Βρετα-
νική δικαιοσύνη, το θέμα της θα-
νατικής ποινής, αλλά και την Βρε-
τανική πολιτική στο Κυπριακό.

Είναι η προτελευταία γυναίκα 
που εκτελείται στην Μ. Βρετανία 
και η μοναδική Κύπρια που το κέ-
ρινο ομοίωμά της φιλοξενήθηκε 
στο Μουσείο της Μαντάμ Τυσσώ.

Στέφανος Ευαγγελίδης

25 Ευρώ
ISBN: 9963-620-41-8
Έκδοση: 2006
Σελίδες: 112 
Φωτογραφία

Τάκης Δημητριάδης
AFIAP, ESFIAP

Ο κόσμος της Κύπρου 
1960-1974

Ένα πολυτελές λεύκωμα, με 
φωτογραφίες του διακεκριμένου 
φωτογράφου, Τάκη Δημητρι-
άδη, με κειμενολεζάντες του 
συγγραφέα, Πάνου Ιωαννίδη.

Δίγλωσσο (Ελληνικά, Αγγλικά)
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Μελετη

15 Ευρώ
ISBN: 978-9963-255-45-0
2η Έκδοση: 2016
Σελίδες: 250 
Μελέτη/Ανθολογία

Το λογοτεχνικό 
έργο του Πάνου 
Ιωαννίδη 
Κριτικές

Επτά κριτικά µελετήµατα για 
το σύνολο του πεζογραφικού 
και δραµατουργικού έργου του 
συγγραφέα Πάνου Ιωαννίδη.

Φιλοξενούνται οι:
Γιώργος Κ. Ιωαννίδης 
Kώστας Χατζηγεωργίου 
Γιώργος Κεχαγιόγλου 
Λευτέρης Παπαλεοντίου
Kώστας Χατζηγεωργίου
Φραγκίσκη Αµπατζοπούλου
Ευσεβία Χασάπη-Χριστοδούλου

Μυθιστόρημα
κοάζινος (σκληρό εξώφυλλο) | Πάνος Ιωαννίδης
τρίτη πράξη | Πάνος Ιωαννίδης (συνέκδοση με ΑΙΩΡΑ)
το νησί του θανάτου | Μάριος Κυπριανού
η πριγκίπισσα του νησιού | Λουκάς Χατζημιχαήλ (εξαντλημένο)
από το α ως το ω | Σωκράτης Ε. Σωκράτους (εξαντλημένο)

Ποίηση
εν παρενθέσει... | Πάνος Ιωαννίδης
απόκρυφες δροσοσταλίδες | Μυρτώ Λίλια Χαραλάμπους
my tales in light blue | Σύλβια Ευθυμιάδου 
Άρα είχε δίκιο ο Μπωντλαίρ | Κωνσταντίνος Κοκολογιάννης (εξαντλημένο)
Μνήμες που επιστρέφουν | Θεοκλής Κουγιάλης (εξαντλημένο)
12+2 ποιήματα για την ελληνόφωνη 
 κάτω ιταλία και σικελία  | Μόνα Σαββίδου-Θεοδούλου
πέτρες και έλεος/Petrol blues | Αλέξανδρος Χρονίδης
περί ζωής και θανάτου | Άγγελος Σοφοκλέους (εξαντλημένο)
πρόχειρες σημειώσεις πάνω σ’ένα σωσίβιο | Αυγή Λίλλη
επι μύθου κρεμάται η ζωή | Αύρα Κατσούρη

Διήγημα
είναι μέρες που αναπνέω τη σιωπή τους | Κώστας Πατίνιος (εξαντλημένο)
όδός κουμανδαρίας | Μόνα Σαββίδου-Θεοδούλου
πρόζα | Ανθολογία διηγήματος

Μαγειρική
Φαγητά του κόσμου... σούπα | Χάρης Ιωαννίδης

Μελέτη
ευαγγελίστρια | Richard Romanus

Εκπαιδευτικό
Μαθηματικά μέσα από εκπαιδευτικό δράμα | Μαρία Σιακαλλή
η ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης στο νηπιαγωγείο | Μαρία Σιακαλλή
Μαθηματικές δραστηριότητες για το νηπιαγωγείο | Μαρία Σιακαλλή
ό Ζαχαρίας και ο διαβήτης του | Πωλίνα Σκιαδά 

Εσωτερισμός
περάσματα ψυχής | Βάσος Καϊσής
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SRP: 16 GBP | 18 Euro
ISBN: 978-9925-573-13-4
Publication date: Januray 2020
Pages: 290 
Genre: Fiction / Short stories

By George Vizyenos
Translated by Jenny and Andreas Lazarou

Between Piraeus 
and Naples
And other stories

This is a collection of seven 
short stories for adults and 
fi ve short stories for children 
by George Vizyenos, a 
19th-century intellectual and 
the author credited as being 
the progenitor of the Greek 
short story as well as the 
writer who established liter-
ary realism in Greek fi ction.

SRP: 12 GBP | 12 Euro
ISBN: 978-9925-573-19-6
Publication date: february 2020
Pages: 124 
Genre: Fiction / Short stories

By Dimitris Levenits
Translated by Despina Pirketti

Stories of 
Famagusta

A collection of short stories 
that trace aspects of the life 
of Famagusta. Even though 
most of the characters featured 
in the stories are fi ctional, 
they represent inhabitants 
of the now Turkish-occupied 
Famagusta, where no Greek 
has resided since August 1974.

SRP: 15 GBP | 17 Euro
ISBN: 978-9925-573-25-7
Publication date: fall 2020
Pages: ___ 
Genre: Fiction / Novel

By Andreas Karayan
Translated by Irene Noel-Baker

Dark Tales

LGBT, queer theory, visual art, 
Alexandria, Berlin, London, 
Nicosia, a novel set through up-
heavals, the invasion of Cyprus, 
revolution in Egypt, the fall of 
the Berlin Wall, deeply sensitive 
and challenging, poetical and 
erotic, this biographical novel 
embraces humanity in all its con-
tradictions and delights, a new 
literary masterpiece by the great 
visual artist, Andreas Karayan. 
Dark Tales follows Immoral 
Tales (Armida Books, 2014 also 
the recipient of the National 
Prize for Literature 2011) 

NAtIONAL PrIzE
fOr LItErAtUrE 2015

NAtIONAL PrIzE
fOr LItErAtUrE 2014
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SRP: 15 GBP | 17 Euro
ISBN: 978-9925-573-28-8
Publication date: fall 2020
Pages: ___ 
Genre: Fiction / Novel

By Miltiades B. Hatzopoulos
Translated by Irene Noel-Baker

Marches of 
the Levant

Cyprus and civil war, the 
Levant, invasion, armed vio-
lence, archaeology, memory, 
loss, Dorides rediscovers his 
own identity and that of his 
native land through war, love 
and friendship in an eastern 
Mediterranean country tor-
mented and defeated repeat-
edly throughout its rich history. 
Marches of the Levant com-
pletes the trilogy by M. B. 
Hatzopoulos and it follows 
Betwixt and Between (Armida 
Books, 2014 and Short-listed 
for the 2014 London Hellenic 
Prize) and From Beyond the 
Sea (Armida Books, 2019)

SRP: 15 GBP | 17 Euro
ISBN: 978-9925-573-31-8
Publication date: September 2020
Pages: ___ 
Genre: Non-Fiction / Migration

Amir’s Blue Elephant

By Melissa Hekkers

Amir’s Blue Elephant falls into 
the creative non-fi ction genre. It 
dispels the story of Christina, a 
journalist, single mother who, out 
of despair, leaves the realms of a 
newsroom in Nicosia, Cyprus in or-
der to get a hands on understand-
ing of the refugee crisis and its 
reality on the Greek island of Les-
vos in 2015. Her frustration with 
how media covers the crisis is her 
drive to witness the predicament 
of people on the move for herself.

The story is based on true facts 
and events, recounted in a 
creative non-fi ction approach, in 
which fi ctionalised characters and 
dialogues drive the story forward.

I am Cyprus
25 stories of the migrant and 
refugee experience in Cyprus

What is a Cypriot? Too often 
the story told of Cyprus 
makes the island nation 
seem dully monocultural, 
or bicultural at best. Yet the 
life stories Annetta Benzar 
has collected and retold 
here celebrate a country 
that is full of diversity, and 
in which there is a tale from 
a different part of the world 
around every corner.

SRP: 15 GBP | 17Euro
ISBN: 978-9925-573-22-6
Publication date: November 2020
Pages: 218 
Genre: Non-Fiction / Migration

By Annetta Benzar
In collaboration with 
European University Cyprus
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SRP: 15 GBP | 17 Euro
ISBN: 978-9963-255-87-0
Publication date: 2019
Pages: 388
Genre: Fiction / Novel

By Lina Ellina

The Prophecy and 
the Templar Scroll

The arrest of the Templars in 
Europe changes the status 
quo, and the Templars on 
the island of Cyprus bury 
some of their possessions, 
drawing maps with their exact 
location. Seven hundred 
years later, one such map 
resurfaces in Covent Garden 
and a treasure hunt begins.
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SRP: 15 GBP | 17 Euro
ISBN: 978-9925-573-02-8
Publication date: 2019
Pages: 310 
Genre: Fiction / Novel

By Miltiades B. Hatzopoulos
Translated by Irene Noel-Baker

From Beyond 
the Sea

This second novel by M.B. 
Hatzopoulos tells the 
story of Dimitri’s youth, 
when, exiled from Cyprus 
and brutally separated from 
his teenage love, he lives 
in France at the time of the 
war in Algeria, of General de 
Gaulle’s accession to power, 
of the Colonels’ coup in 
Greece and of the students’ 
rebellion in May 1968. 

SRP: 14 GBP | 17. Euro
ISBN: 978-9963-255-97-9
Publication date: 2019
Pages: 206 
Genre: Fiction / Novel

By Paul Stewart

Of People 
and Things

Of People and Things is at 
once a comic mystery story, 
similar to the works of Will 
Self or a comic Cormac Mc-
Carthy, but also a strangely 
unsettling and moving 
novel as uncanny moments 
pile upon each other to 
test the hapless narrator’s 
attempts to understand 
just what is going on. 

NOVELS



SRP: 16 GBP | 17.50 Euro
ISBN: 978-9963-255-59-7
Publication date: 2018
Pages: 298 
Genre: Fiction / Novel

By Victoria Harwood 
Butler-Sloss

The Seamstress 
of Ourfa

It is 1895, Ourfa, a thriving, 
cosmopolitan city in the Ot-
toman Empire. Khatoun, a girl 
of thirteen, meets her future 
husband, Iskender. Twice her 
age, a poet, philosopher and 
dreamer, he adores her but 
cannot express it in words. 
Around them, the Ottoman 
Empire is crumbling, the world 
heading towards war and the 
Armenian minority subjected to 
increasing repression, culminat-
ing in the genocide of 1915.

SRP: 10 GBP | 15 Euro
ISBN: 978-9963-255-67-2
Publication date: 2019
Pages: 76 
Genre: Fiction / Graphic Novel

Words By Dimis Michaelides

Y2.200K offers a very unique 
twist to an age-old question: 
can humanity survive its 
infancy and mature or will 
our violent nature take over?

Dimis Michaelides’ text 
creates a dystopic utopia 
which masterfully blends two 
incompatible ideas: peace 
through repression and vio-
lence! Umit Inatci’s artwork 
is not only beautiful to look at 
but it has an almost magical 
allure that draws you in with 
forms, colors and symbols, 
looking for hidden messages!

Images By Umit Inatci

Y2.200K
A chronicle

SRP: 15 GBP | 17 Euro
ISBN: 978-9963-706-83-9
Publication date: 2014
Pages: 348 
Genre: Fiction / Novel

By Miltiades B. Hatzopoulos
Translated by Irene Noel-Baker

Betwixt and 
Between

The touching story of a 
teenager who struggles 
with the eternal problems 
of adolescence, Betwixt 
& Between is a coming of 
age historical novel set in a 
politically divided country.

ShOrt-LIStED fOr thE 2014 
LONDON hELLENIc PrIzE



SRP: 14.50 GBP | 15 Euro
ISBN: 978-9963-706-68-6
Publication date: 2014
Pages: 244
Genre: Fiction / Novel

By Paul Stewart

Now Then

In this compelling work of 
contemporary literary fi c-
tion, Stewart weaves dream 
and reality, false and true 
memory into a challenging 
psychological drama of 
one ordinary man’s failure 
to cope with the secrets of 
his past as they force their 
way into the present.
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By Panos Ioannides
Translated by Despina Pirketti

Census

Set in the middle of the 
twentieth century in a 
mountainous Cypriot village, 
Census follows the pregnancy 
of cancer patient Maria. She 
conceives after a night with 
the angelically handsome 
Michael, visiting from Patmos, 
the island of John’s Revela-
tion. The gestation culminates 
in the “nativity” of an invisible 
Christ in a Nicosia clinic.

Immoral Tales
an erotic odyssey between 
London and Alexandria

A frank and moving coming 
of age autobiographical 
novel about discovery 
of love, art, sexual and 
artistic identity. A journey 
leading from the swinging 
London of the late ‘60s to 
contemporary Alexandria.

By Andreas Karayan

SRP: 13.45 GBP | 14.55 Euro
ISBN: 978-9963-706-55-6
Publication date: 2014
Pages: 150 
Genre: Fiction / Novel
(black & white & illustrations)

NAtIONAL PrIzE
fOr LItErAtUrE 2011

SRP: 14.50 GBP | 16.50 Euro
ISBN: 978-9963-255-30-6
Publication date: 2015
Pages: 258 
Genre: Fiction / Novel

NAtIONAL PrIzE
fOr LItErAtUrE 1973



SRP: 15 GBP | 17.35 Euro
ISBN: 978-9963-255-26-9
Publication date: 2015
Pages: 368 
Genre: Fiction / Novel

By Lina Ellina

The English 
Scholar’s Ring

An epic story spanning the 
ages from the time of Richard 
the Lionheart and the Third 
Crusade to modern day 
Cyprus, reincarnation, history, 
love, and mystery collide.

SRP: 14 GBP | 17.35 Euro
ISBN: 978-9963-706-98-3
Publication date: 2012
Pages: 260 
Genre: Fiction / Novel

By Lina Ellina

The Venetian

A Renaissance-era Venetian 
mystery unravels through 
the deft fingertips of debut 
author Lina Ellina in this 
Cyprus story-within-an 
Italian story, linking present 
day characters to history’s 
most romantic intrigues.

LIStED fOr thE 
EUrOPEAN BOOK PrIzE 2016

LIStED fOr thE 
EUrOPEAN BOOK PrIzE 2012

SRP: 14.95 GBP | 16.50 Euro
ISBN: 978-9963-706-90-7
Publication date: 2013
Pages: 352 
Genre: Fiction / Novel

By Kevin Sullivan

Out of the West

Citizens of Nazi-occupied 
Greece face daily decisions 
that affect their freedom 
and their survival. When 
music teacher Petros 
intervenes in a dispute 
between a Greek woman 
and a German soldier, he 
and jazz singer Thea are 
plunged into the brutal 
world of armed resistance.



SRP: 13.50 GBP | 14.50 Euro
ISBN: 978-960-7872-81-4
Publication date: 2011
Pages: 256 
Genre: Fiction / Novel

By Richard Romanus

Act III
A small island in the Aegean

A successful Hollywood 
couple decides that if life is 
structured like a movie, then 
why shouldn’t the last act be 
spent indulging themselves 
in the hopes of realizing 
any leftover dreams? So the 
couple sells their house, pack 
up all of their belongings, and 
start their last act by decid-
ing to go merrily on their 
way to no place in particular 
until they find paradise.
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SRP: 10 GBP | 13.50 Euro
ISBN: 9963-620-57-9
Publication date: 2007
Pages: 164 
Genre: Fiction / Novel

By Andriana Ierodiaconou

Margarita’s Husband
A Fable of the Levant

The place: a small British 
colony somewhere in the 
Levant. The time: the early 
twentieth century. Revolu-
tionary unrest among the 
mixed Christian and Moslem 
population is on the rise; the 
political situation is further 
complicated by ethnic ten-
sions and rivalries between 
the two communities.

SRP: 14 GBP | 15 Euro
ISBN: 978-9963-620-74-6
Publication date: 2010
Pages: 288 
Genre: Fiction / Novel

Magnette
A Cyprus Odyssey

A strange bet, with a vintage 
car at stake, results in an un-
likely job for a college profes-
sor. Once a week, for an hour 
or so, he is obliged to drive 
an old man around Cyprus.

By Elmos Konis



SRP: 13.50 GBP | 15.45 Euro
ISBN: 978-9963-255-06-1
Publication date: 2014
Pages: 302 
Genre: Fiction / Novel

Matoula’s Echo

Matoula’s Echo is the epic 
story of a Greek girl’s journey 
to womanhood at the brink 
of World War II. A sweeping 
coming-of-age story that moves 
from the hard-scrabble villages 
of war-torn Greece to the sleek 
and cosmopolitan post-war 
New York City. Atmospheric and 
gripping, Romanus’ writing illu-
minates the impossible decisions 
war forces upon us, and the 
price and meaning of survival.

By Richard Romanus

SRP: 11.50 GBP | 15 Euro
ISBN: 978-9963-620-72-2
Publication date: 2009
Pages: 232 
Genre: Fiction / Short stories

By Panos Ioannides

Gregory
And other stories

A collection of twelve award 
winning short stories and 
novellas inspired by the tur-
bulent history of Cyprus from 
Homeric times to the present.

All the short stories have 
been included in prestigious 
anthologies such as Short 
Story International, Sud-
den Fiction and others.

SRP: 11.50 GBP | 13.50 Euro
ISBN: 9963-620-43-4
Publication date: 2006
Pages: 182 
Genre: Fiction / Short stories

By Nora Nadjarian

Ledra Street

A first collection of short 
stories by award-winning 
Cypriot poet and writer 
Nora Nadjarian. For the title 
story ‘Ledra Street’, Nadjar-
ian created a fictional fatal 
accident whose absurdity 
mirrors the tragic lack of logic 
with which a street in Nicosia 
has been cut in half by the 
partition of the capital city. 
The story was Runner-Up in 
the Commonwealth Short 
Story Competition in 2001.

ShOrt StOrIES



SRP: 10 GBP | 12 Euro
ISBN: 978-9963-255-15-3
Publication date: 2014
Pages: 52
Genre: Fiction / Poetry

By Roula Ioannidou Stavrou

The weight 
of the Rain

Diverse themes; impositions 
and oppositions. Poems that 
negotiate life and death, 
love and Eros, devotion and 
betrayal, joy and sorrow, 
hope and despair, foresight 
and negligence, light and 
darkness. The poet’s melodic 
free verse, the encapsula-
tion of her reflections, and 
the economy of words earn 
this book a special place 
in Contemporary Poetry.

Translated by Irena Joannides
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SRP: 12 GBP | 13.50 Euro
ISBN: 9963-620-68-5
Publication date: 2009
Pages: 168 
Genre: Fiction / Short stories

Like a discus 
thrower

A collection of short 
stories by award-winning 
Cypriot prose writer 
Christos Hadjipapas.

By Christos Hadjipapas

SRP: 10 GBP | 14.00 Euro
ISBN: 978-9963-255-55-9
Publication date: 2017
Pages: 188 
Genre: Fiction / Poetry

By George Tardios

Buttoned-Up 
Shapes (bilingual edition)

A work of staggering beauty, 
this special bilingual edition 
of Buttoned-Up Shapes 
is a must-read for anyone 
interested in contempo-
rary Cypriot poetry.

Tardios, a Cypriot who grew 
up in working class London, 
struggles, never without 
pity, to come to terms 
with what is for him es-
sentially a foreign culture.

Translated by Despina Pirketti

POEtry



ArtISt’S BOOK

SRP: 25 GBP | 28 Euro
ISBN: 978-9963-255-81-8
Publication date: 2018
Pages: 76 
Genre: Fiction / Artist’s Book

A dialogue 
(bilingual edition)

This publication is the result 
of a collaboration between 
two outstanding artists, the 
poet Theoklis Kouyialis and 
the painter Christophoros 
Savva. It was a collaboration 
that left its mark on the 
cultural development of 
Cyprus, in the period after 
independence. And this 
is because it was the first 
time that a collaboration of 
this kind took place in the 
modern history of the arts 
and letters of the country.

Words By Theoklis Kouyialis
Images By Christophoros Savva



BIOgrAPhy

SRP: 18 GBP | 18 Euro
ISBN: 978-9963-255-56-6
Publication date: 2017
Pages: 344 
Genre: Non-Fiction / Biography
      (black & white photographs)
 

Kyrenia’s Legend
The life and time of 
Costas Catsellis

By Rina Katselli
Translated by Irena Joannides

This deeply engaging biog-
raphy recounts the story of 
Costas Catsellis, a man whose 
achievements will be forever 
etched upon the history of 
Kyrenia, Cyprus. From his 
humble beginning in this for-
gotten corner of the vast Brit-
ish Empire, to his ambitious 
journeys across the Atlantic 
Ocean to the land that prom-
ises everything: America.

SRP: 12 GBP | 15.75 Euro
ISBN: 978–9963–229-75–8
Publication date: 2016
Pages: 208 
Genre: Fiction / Photography / Essay
                 (color photographs)

Beneath the 
Carob Trees

Since 1981 the Committee on 
Missing Persons has worked 
to tackle an enduring humani-
tarian tragedy in Cyprus.

Beneath the Carob Trees 
chronicles their efforts and 
pays tribute to all those who 
labour to end the suffer-
ing of the bereaved and 
to support reconciliation 
between the communities.

Words By Rory MacLean 
Images By Nick Danziger

SRP: 12.50 GBP | 14 Euro
ISBN: 978-9963-706-15-0
Publication date: 2011
Pages: 194 
Genre: Fiction / Essays

By Harry A. Mavromatis

Lost Edens
A Cyprus memoir

The book’s twenty essays 
describe what it was like 
growing up as an outsider in 
Cyprus during the difficult 
years of the EOKA uprising 
against British colonial rule.
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SRP: 20 GBP | 25 Euro
ISBN: 9963-620-41-8
Publication date: 2006
Pages: 112 
Genre: Non-Fiction / Photography 
  
               (black & white)

By Takis Demetriades 
AFIAP, ESFIAP

The world of Cyprus 
(1960-1974) (bilingual edition)

In the critical period of 1960 
– 1974 Takis Demetriades 
had recorded people of 
Cyprus, at work, at leisure, 
deep in thought, people 
young and old, fine old men 
who make you proud just to 
see them, gentle, uncom-
promising or picturesque 
old women who awaken 
feelings of respect and love.

By Theopisti Stylianou-
Lambert

Tourists Who 
Shoot

“Tourists Who Shoot” 
(2009-2012) is a contem-
porary, nuanced look at 
how tourists use their 
cameras while on holiday.

Influenced by the seminal 
work of photographer Martin 
Parr, “Tourists Who Shoot” 
offers a playful glimpse at the 
sometimes bizarre world of 
the modern tourist striving 
to get the perfect shot. It in-
cludes an essay by renowned 
photography scholar Liz Wells 
and color photographs by 
Theopisti Stylianou-Lambert.

SRP: 10 GBP | 15 Euro
ISBN: 978-9963-706-64-8
Publication date: 2013
Pages: 80 
Genre: Non-Fiction / Photography 
               
                 (color photographs)

ArchAEOLOgy

SRP: 29 GBP | 35 Euro
ISBN: 978-9963-706-31-0
Publication date: 2012
Pages: 106 
Genre: Non-Fiction / History 
      (color photographs & illustrations)

The Bearded 
Goddess
Androgynes, goddesses and 
monsters in ancient Cyprus

The book examines a 
rather obscure side of the 
cult surrounding this illustri-
ous fertility goddess. The 
book reveals the unspoken 
truth about Aphrodite; a 
closer look at the islands 
archaeological sites suggests 
a new sexual archetype of 
Aphrodite and other criteria 
for the sublime female 
figure in ancient religion(s).

By Marie-Louise Winbladh



SRP: 10 GBP | 12 Euro
ISBN: 978-9963-255-92-4
Publication date: 2019
Pages: 170 
Genre: Non-Fiction / Interviews 
      (black & white photographs)

Saskia Unreserved
In Print

SaskiaUnrerved: In Print 
delves into the life and work 
of erudite and experienced 
professionals offering com-
mentary and notable words 
of people whose opinion 
matters, across many fields.

They share their knowledge 
in a no-holds barred inter-
view taking the words of 
Aristotle to heart “Quality 
is not an act, it’s a habit.”

By Saskia Constantinou By Theo Panayides

The Lives of 
Others

Theo Panayides tells the 
stories of 60 very different 
people, taken from the many 
hundreds he’s interviewed 
over the years. All human 
life is here – from a humble 
street sweeper to a former 
President, from a pig farmer 
to a millionaire businessman, 
from a lifelong drifter to 
a pastry chef turned Iraqi 
refugee, from an LGBTI 
activist to a mystic who claims 
to have spoken to Jesus.

By Christos Christou

Triathlon
Loving it is easy

Swim, Bike, Run. The Ulti-
mate Beginner’s Guide
In the quest for understanding 
this beautiful and increasingly 
popular sport, “Triathlon. Loving 
it is easy” is the definitive starter’s 
book for the aspiring triathlete.

Christou is not only an accom-
plished author; he is a physical 
education professional but 
above all else, he is a triathlete.

Translated by Ine De Baerdemaeker

SRP: 14.50 GBP | 15 Euro
ISBN: 978-9963-706-55-6
Publication date: 2014
Pages: 174 
Genre: Non-Fiction / Sports 

(black & white photographs & illustrations)

SRP: 16 GBP | 18 Euro
ISBN: 978-9925-573-06-6
Publication date: 2019
Pages: 412 
Genre: Non-Fiction / Interviews 
      (black & white photographs)
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S face of an Island - 24 short stories from cyprus (anthology)
face of an Island - 25 poets from cyprus (anthology)  out of print
Europe in cypriot essay writing (anthology) 
Europe in cypriot prose (anthology)
Europe in cypriot poetry (anthology)

Master and cancer (novel) by Deaenne
Neverking (novel) by George Avgoustis  out of print
the closing (novel) by Stella K  out of print
this Most Amazing (novel) by Jenny Benjamin
the Omniconstants trilogy: Klotho Surfaces (novel) by C. R. Tsiailis
the Secret of Elements (novel) by Christos Tsotsos  out of print

cats have It All (short stories) by Erato Ioannou
to die or not to die (short stories) by Colette Ni Reamonn Ioannidou  out of print
to live or not to live (short stories) by Colette Ni Reamonn Ioannidou  out of print
Dreams, Visions and fragments (short stories) by Baret Yacoubian  out of print

Art on the run … running as visual poetry (poetry) by Kostas Patinios & Pola Hadjipapa
Let fate Decide (poetry) by Niki Philippou
Bravery & Memory (poetry) by Theophanis Kleanthous

Evangelistria: the holy Monastery of the Annunciation in Skiathos (history) by Richard Romanus
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