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Newsletter 2018 

 
Με τις θερμές ευχές μας για Καλή Χρονιά, με υγεία και εσωτερική πρόοδο, θα θέλαμε να θυμηθούμε μαζί αυτά 

που έγιναν τον χρόνο που πέρασε, με την συνεργασία όλων μας. 

 
 
ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΣ 
 

Ετοιμάζονται προς έκδοση: 
 

TEACHINGS of GREAT MYSTICS. Μετάφραση του ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΥΣΤΩΝ 

 

PAGES FROM THE LIFE OF SOCRATES Μετάφραση του ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΥ 

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 

 
Χρονολογική Συνοχή Κειμένων 

 
Ολοκληρώθηκε εργασία σε ψηφιακή μορφή, κατά την χρονολογία και σειρά μεταδόσεως των κειμένων, τα οποία 
είχαν περιληφθεί σε διαφορετικά βιβλία μας,  
Η εργασία αυτή θα αποτελέσει το υλικό για την επανέκδοση της σειράς ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ  

παρουσιάζοντας τα κείμενα βάσει των αρχείων μεταδόσεων τους και όχι επιλεκτικά. 
 
 

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ 
 
Συνεχίζουμε την μηνιαία έκδοση του σε ψηφιακή μορφή. 
Επίσης έχει καθιερωθεί ηλεκτρονική έκδοση 3μηνιαίου περιοδικού με επιλογή κειμένων από τις μεταφράσεις των 
βιβλίων μας. Βρείτε το στην αγγλική ιστοσελίδα μας ως Magazine. 
 
 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ 
 

Δευτέρα:  Πληροφορίες – Πώληση βιβλίων. 
Ελεύθερη προσέλευση – συζήτηση – ακρόαση κειμένων. Ώρες: 7–9 μμ 

Τετάρτη: Συγκέντρωση των μελών του Ομίλου μας. 
 
 
 

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ 
 
. 

Επισκεφτείτε μας: www.divinelight.org.gr  και ανακαλύψτε νέες βελτιώσεις και προσθήκες. 
Σύντομα και e-shop! 

 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
 
Καταρτίστηκε σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού, το οποίο ψηφίστηκε και αποτελεί πλέον όργανο λειτουργίας του 
Ομίλου μας. 

 

http://www.divinelight.org.gr/
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ 

47ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Ζάππειο τον Σεπτέμβριο. Οργάνωση Σ.ΕΚ.Β. 
31 Αυγούστου - 16 Σεπτεμβρίου                   

 
 
 
ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
 
 

•     Στο μεγαλύτερο βιβλιοπωλείο  «Εσωτερισμού», του  Λονδίνου, για τα                                
                                                                      μεταφρασμένα βιβλία μας. 
 
 
 

•       Προβολή της παρουσίας μας σε αυτόν τον φορέα διεθνούς  . 
                                                        κυκλοφορίας 
 

•                     Νέα συνεργασία με αλυσίδα Βιβλιοπωλείων στην Κύπρο 
                 

                                                                         
 

•    Φιλοξενία & πρόσβαση των βιβλίων μας στην Βιβλιοθήκη της                              
                                             Αλεξάνδρειας 

 

•           Φιλοξενία & πρόσβαση των βιβλίων μας στην Βρετανική Βιβλιοθήκη. 
 
 

• Ελληνικός Κύκλος Βιβλιόφιλων Λονδίνου  
Πλήρης σειρά των βιβλίων μας στην Δανειστική Βιβλιοθήκη. 
 

• Εληνική Δανειστική Βιβλιοθήκη Βρυξελλών 
Επιλογή βιβλίων μας στην Βιβλιοθήκη 


