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Λευκώματαγια«ταξίδια»
στονχώροκαιτονχρόνοκαι
ημερολόγιαμε «άρωμα»
οικολογικό,ποιητικό,
γαστριμαργικό...
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

πτυχέςTnsEiKovoypacpias
ms πάλη5με
τητας, ψήγματα ζωή?ενό? ανεΕιχνίαστου
χγηϊτο;: ΏΛ#κΰϊ '
την ευρύτερη περιοχή Tns,στα ιστορικά,
και γοητευτικού κόσμου. Είναι n Αγνωστη
πολιτικά και πολιτισμικάσυμφραζόμενα
Κίνα, μια απάτητη και ανίδωτη περιοχή,
. ^ΜΙΧΑΛΗΣ ^ΟΠ^ΝΝΗΣ
Φΐω^πέρ
ms κάθε εποχή5και σε συνάρτηση με την
πολύ μακριά and το βλέμμα του απλού επισκέπτη,
εΕέλιΕητου περιηγητισμού όπω5αυτή γίνεται
ένα σημείο της Tnsαποκομμένο
Λ 1 Σε;
αισθητή στο θεματικό περιεχόμενο,
and τον υπάλοιποπλανήτη, ένα αυθύπαρκτο
Πόλεις,
Μουσεία, Τοπία, Φωτογραφίες
oris διαδικασία δημιουργία5 και στη μορφολογία
σύμπαν, δύσβατο και ενίοτε άγριο,
'Mi- Μεγάλοι άνδρε?... n πόλη μα?ή ο
των έργων (χαρακτικών και Ζωγραφικών)...»
αλλά πάντοτε γοητευτικά.
φιλόσοφο? που μα? σημάδεψε, σε ένα
(and το προλογικό σημείωμα
πανόδετο ή δερματόδετο ή με σκληρό εΕώφυλλο
«ΑΪΝΣΤΑΪΝ» του Walter Isaacson. Μετάφραση:
ms συγγραφέα^).
βιβλίο, καθιστά τα λευκώματα
Τεύκρο? Μιχαηλίδη?. Εκδ.
«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΕΞΑΝ ΣΤΟ
τον απόλυτοάρχοντα των ημερών. Για tous
«Μοντέρνοι καιροί», σελ. 645, C
ΧΡΟΝΟ».
Φωτογραφίες:
Δημήτρη?
Ταλιάνης.
43.50,
αγαπημένου? μα? ή γιατί όχι; Και για μα?
Κείμενα: Πάνος Θεοδωρίδης.
Βασισμένο oris πρόσφατα δημοσιευμένε5
tous ίδιου?! Ενα ταΕίδι στοη χώρο, στον
Εκδ. «Τοπίο», σελ. 192, C 50.
προσωπι^ επιστολέ5του Αϊνστάιν, το βιβλίο
χρόνο, με χρώμα και υψηλή αισθητική.
Πρόκειται για μια περιήγηση-περιγραφή
αυτό διερευνά na)sένα5 ευφάνταotos,
μέσα and εικάνε5 και κείμενα γεμάτα ποίηση,
αυθάδης υπάλληλο5εν05 γραφείου
«ΚΑΠΕΛΑ ΣΙΞΤΙ ΝΑ» του Heinrich W.
στον μαγικό κόσμο ms δημιουργικής
ευρεσιτεχνίας -ένας εργαζάμενος πατέρας
Pfeiffer. Πρόλογο?: Μαρίνα Λαμπράκη
δουλειάς που διαρκεί ολάκεροι αιώνε5
οε δύσκολο γάμο, που αδυνατούσε να εΕάσφαλίσει
Ιν ^Μιοέϋ,
- Πλάκα. Μετάφραση: Παναγιώτα Σιέτη.
and ανθρώπουςπου εΕακολουθούννα
μια θέση καθηγητή ή να λάβει
Εκδ. «Καπόν», σελ. 352, C 99.
φτιάχνουν αντικείμενα με τα χέρια tous με
ένα διδακτορικά δίπλωμα-κατόρθωσε να
Στον παράντα τόμο, προϊόν συνεργασίας
μεράκι κι αγάπη για την παράδοση, αψη(p(i)VTas
διαβάσει m σκέψη του δημιουργού του
των Μουσείων του Βατικανού και του εκδοτικού
tis ευκολία Tnsτεχνολογίας.
σύμπαντο5,του κλειδοκράτορα των μυστηρίων
οίκου «Libreria Editrice
του ατάμου και ms φύση?.
Vaticana»,οι τοιχογραφίες του παρεκκλησίου«ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΕΥΣΗΣ». Επιμέλεια:
εΕετάζονται οε συνάρτηση με tis θεολογικές
«ΦΛΩΜΠΕΡ» του Φρέντερικ Μπράουν.
Πολ Φρίντμαν. Μετάφραση: Βίκη Ποταμιάνου.
ερμηνείε? TnsEnoxnstous.
Εκδ. «Polari?», σελ. 328, C 44.
Μετάφραση: ΤΖένη Κωνσταντίνου.
Auto to βιβλίο είναι το πρώτοπου χρησιμοποιεί
Εκδ. «Μεταίχμιο», σελ. 744, ίτ32.
«TO ΧΡΟΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ» (Λαύριο,
Η αριστοτεχνική βιογραφία του Φρέντερικ
tis ανακαλύψει ms νέα5 yEVidsιστορικών
Εικόνες βιομηχανική? μνήμη?). Φωτογραφίες:
ms γεύση5 οε όλο τον κάσμο,
Μπράουν (διακεκριμένο5 μελετητή5
Γιάννη? Ιακωβίδη?. Επιστημονική για να περιγράψει τη θρασύτατα ρομαντική
του έργου του Φλωμπέρ) είναι μια αποκάλυψη
ms ζωής, του εσωτερικού κάσμου,
έρευνα-κείμενα: Γιώργο? N. Δερμάτη?. γοητεία του Θέματ05του: τα μαγειρικά
Επιμέλεια: Apn? ΜαραγκόπουAos. επιτεύγματα διαφορετικών πολιτισμών,
Tnsεποχής,και Tnsκληρονομιάς του Φλωμπέρ.
Εκδ. «Tonos», σελ. 192, C 34.90.
παλαιών και σύγχρονων, και tis απολαύσει
Αρχαίες πέτρε?και αρχαίες σκουριέ?, καταπονημένα
του φαγητού. To αποτέλεσμα είναι
«ΜΕΓΑΛΟΙ ΜΑΪΣΤΡΟΙ» του ΑλέΕιου
μεταλλεία με tis okoteives
μια πραγματική ιστορία ms γεύση5.
tous otoes, απόκοσμε?λεπτομερές and
Γ.Κ. Σαββίδη. Εκδ. «Πατάκη», σελ. 536,
«ΜΙΣΕΛ ΦΟΥΚΩ. ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ,
βιομηχανικά κτίρια και μηχανήματα - όλα
C 27.
ΔΛΝΑΗΣ ΚΑΙ TAPASIAI» του Didier
Στο πρωτάτυποαυτό βιογραφικά λεΕικά
αυτά στο φόντο Evdsπανάρχαιου αττικού
για tous «Μεγάλοι μαέστροι», με γνωστικό
Eribon. Μετάφραση: Νίκος Σαμπάκης.
τοπίου, στα ανεξάντλητα χώματα του
αντικείμενο που για πρώτηφορά
Εκδ. «Lector», σελ. 496, C 33.
Λαυρίου.
βλέπει σφαιρικά το ipa)sms δημοσιότητα5
Ο Didier Eribon, σε αυτή την εκπληκτικής
στην
Ελλάδα
(και άχι μάνον, μια και εΕειδικευμένο
«ΚΡΗΤΗ». Κείμενα και Φωτογραφίες:
ακριβές βιογραφία-εργογραφία, έρχεται
λεΕικό αρχιμουσικών δεν υπάρχει
Γιάννη? Σκουλά?. Εκδ. «Μικρός Ναυτίλο?» να απελευθερώσειτην εικάνα του Φουκώ
ούτε σε άλλε5γλώσσα), παρέχονται
και «Κασταλία», σελ. 187, C 67.
and τα πέπλατων μυθολογιών που συχνά
αναλυτικά βιογραφικά στοιχεία για
Διαφορετικό ασφαλιί» για καθέναν το ταΕίδι. έχουν φαλκιδεύσει την πολυπλοκάτητα
430 περίπουμεγάλοι kAooikousαρχιμουσικούς
Βρίσκει kovei'sσυνήθακ ό,τι ψάχνει.
ms σκέψη5 του και ακολουθεί όλη την εΕέλιΕήΒογιατΖή. Εκδ. «Οδός Πανό?», σελ. 63,
συμφωνικής, οπερατικής και
Tns,and τα παιδικά χράνια.
C 17.90.
Κι ο Hawns Σκουλά?έψαχνε το «ύφος
μπαλετικήςμουσικής του διεθνούς στερεώματο5.
Πρόκειται για ένα λεύκωμα υψηλήςαισθητικής,
μια?μέρα5»ενό? Μινωίτη κεραμέα, evos
«ΓΑΠΚΟ ΛΒ11ΚΟ»του Νίκου Λ. Πλατή.
με υπέροχεςτετράχρωμες φωτογραφία
Αχαιού οπλίτη,evos Ρωμαίουγαιοκτήμονα
ms Σκύρου με κείμενα που κινούνται
Εκδ. «Κέδρος», σελ. 720, C 32.
στο νησί.
«ΜΙΧΑΛΗΣ KAKODANNKS ΣΙ ΠΡΟ.
ανάμεσα στην ποίηση, στην ποιητική
Ο συγγραφέα5 Εεδιπλώνειtis γατοφιλικέ5
πράΖακαι στα διηγήματα του Παπαδιαμάντη. TO ΠΛΑΝΟ» του Χρήστου Σιάφκου.
«TOΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΩΝΠ1ΝΗΓΉΤΏΝ» του ανησυχία μέσα and μια Εεχωριοτή
Εκδ. «Ψυχογιός», σελ. 295, C 19.09.
Γατική Πινακοθήκη: σπιτόγατοι και κεραμιδόγατοι,
της Αφροδίτης Κούτρα. Εκδ. «Εμπορική
Evasσπουδαίος σκηνοθέτα, που έχτισε
μονογαμικοί και αλάνια, ψωρόγατα
Τράπεζα της Ελλάδος», σελ. 210, C
και καλοταϊσμένοι γάτοι του σαλονιού, «Η ΑΓΝΟΪΤΗ KINAss,Κείμενα: Δημήτρης pdvos την καριέρα του, ανεΕάρτητοςτάσο
62.70.
Σωτάκης. Φωτογραφίες: Κωνσταντίνος ώστε να αρνηθεί το Χάλιγουντ, κατάφερε
«To βιβλίο αυτό, Kapnosπολύχρονα ενασχόληση γάτοι Tnsλογοτεχνίας και του δράμου...
να καθιερώσει την Ελλάδαστον διεθνή απαιτητικά
Αντωνόπουλος. Εκδ. «Ελληνικά
μου με το Ναύπλιοτων Ευρωπαίων
καλλιτεχνικό στίβο με μοναδικά
Γράμματα», σελ. 263, C 44.
περιηγητώνand τη σκοπιά του ιστορικού
«IN IKYW1 ΤΗ ΦΙΛΤΑΤΗ» του Ιωάννη
Σπάνιες στιγμές μιας εΕωτικήςκαθημερινό¬ εφόδια το πείσμα και το ταλέντο του.
Tnsτέχνης, εΕετάίΙειόψεις και
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Χριστουγέννων
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μία παράδοση
«ΗΜΕΡΟΛΟΠΟ 2010 - ΚΟΧΥΛΙΑ».
«Σ' εμένα εκείνο που θυμάμαι είναι ένα
που το έχει πλέον
μετατρέψει οε εκδοτικό
ψάθινο καπέλο κι ένα καλαθάκι. Ενα μικρό
θεσμό. Κάθε μέρα (ολοσέλιδη) περιέχει
ψάθινο καλαθάκι με σκόρπιες πράσινες
tis anapanrrres ημερολόγια^ πληροφορία
και κόκκινες πλέξει με γυριστά καπάκι.
και ένα αντιπροσωπευτικόποίημα
Και τι δεν είχε το μικρό μου καλάθι. Χιλιάχρωμα
'ΗΜΕΡΕΣ
Ελληναδημιουργού από την αρχαιότητα,
κοχύλια, βάτσαλα, piKpesταλKOnETpES
1Μ8Ρ0/1ΟΓΙ0
μαμώ& μπαμπάς
ΪΟΥ KJWHKKPIHOr *ΚϊϊΒΧ5Τϊί
μέχρι σήμερα.
που τρίβοντά? tes tous έδινα ότι
2010
σχήμα ήθελα, ίσως κομματάκια and ύφασμα...,
«ΟΜΟΡΦΕΣ ΜΕΡΕΣ». Επιμέλεια: Μανίνα
σημειώνει n Σοφία Φόρτωμα και
εικονογραφεί έναν χαμένο παράδεισο.
Ζουμπουλάκη. Εκδ. «Παπαδόπουλος»,
C 15.50.
s
Με
τα
δροσερά, έΕυπνα,ρομαντικά, μοντέρνα,
«ΗΜΕΡΟΛΟΠΟ
ΤΟΥ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΥ
sift;
ft. •f
ο xpovos
ρεαλιστικά κείμενα ms Mavivas
ΑΚΤΙΒΙΣΤΗ 2010». Εκδ. «Αιώρα»,
είναι χρήμα
Ζουμπουλάκηκαι m θαυμάσια εικονογράφηση
C 12.44.
«Αν όχι εσύ, ποιο?,αν όχι τώρα πότε;», ο
ms Μύρτα» Δεληβοριά, θα ταΕιδέψουμε
στο 2010 με tis καλύτερε5διαθέσει.
υπότιτλοε.Η ρήση του Κουμφούκιου «Αντί
να γκρινιάζει για το σκοτάδι, άναψε ένα
κερί» αποτελεί την αρχή που διέπει m
tous -λέει- αφήνει την κρίση πίσω!
φιλοσοφία του καθημερινού ακτιβιστή και
«ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΠΟ» της Σούλας
Μπόζη. Εκδ. «Ελληνικά Γράμματα»,
κατά συνέπεια το ημερολόγιο.
«ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2010 - 365 ΗΜΕΡΕΣ
Δημιούργημα,
εχθρός μα? ή φίλο?.
ΜΑΜΑ ΚΑΙ ΜΠΑΜΠΑΣ». Επιλογή κειμένων
σελ. 280, C 15.
Αιωνιότητα ή Θεϊκό Παρόν, ο Χρόνο?
- παιδαγωγική επιμέλεια: Ρένα
«ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΠΟ ΕΡΩΣ
Ενα Εεχωριοτό ημερολόγιο-λεύκωμα για
φιλοσοφικά αλλά και... βιολογικά είναι
ΧΡΟΝΟΣ». Επιλογή - απόδοση ποιημάτων: το 2010, tis σελίδε5 του οποίου κοσμούν
Ρώσση-Ζαΐρη. Εικονογράφηση: Ελίέα
εκεί, απέναντι, μα? αρέσει δεν μα? αρέσει!
Βαβούρη. Εκδ. «Μεταίχμιο», σελ. 408,
Δημήτρη? Αθηνάκη?. Εκδ. «Μοντέρνοι νοσταλγικέ5 γκραβούρε5 από την Πόλη,
To γνωρίζουμε, τον καλωσορίζουμε και
καιροί», σελ. 144, C 14.90.
σύντομα και περιεκτικά κείμενα με λαογραφικέ5
C 14.
κάθε καινούργια χρονιά αποφασίζουμε
Ποιήματα των ΣαιΈπηρ,Γκαίτε,Σίλβια
πληροφορία για m ζωή εκεί αλλά
Εύχρηστοημερολόγιο, με όμορφη εικονογράφηση
ποιο θα είναι το... χρώμα, το πνεύμα και
και συμβουλέ5 που βοηθούν
και γευοτικέ5 συνταγές ms περιοχή5.
Πλαθ, ΕμιλιΝτίκινσον, Λόρκα, Μποντλέρ
tous γονεί5 να μεγαλώσουν ένα χαρούμενο και πολλώνακόμα σπουδαίων ποιητών επιλέχτηκαν
το άρωμα του: οικολογικό, ποιητικό, κινηματογραφικό,
και μεταφράστηκαν για να αποδώσουν,
«ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ
όσο
ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ». Επιμέλεια
παιδί, γεμάτο αυτοεκτίμηση.
κρητικό, μαθητικό, ερωτικό,
αυτό είναι δυνατό, m
- Συλλογή ποιητικών αποσπασμάτων:
γαστριμαργικό, είναι εκεί το καινούργιο
«ΚΡΗΤΗ - ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ ΤΡΙΚΑΤΑΡΤΟ».
φευγαλέα κίνηση του χρόνου npos το
Ηλία? Μέλιος. Εκδ. «Ελληνικά
μα? ημερολόγιο και μα? περιμένει!
Επιμέλεια: Δημήτρης Χατέηκωνσταντίνου.
μέλλον, αλλά και την αποτύπωσητου ερωτικούΓράμματα», σελ. 176, C 16.50.
Εκδ. «Μεταίχμιο», σελ. 304,
χναριού πάνω σ' αυτόν.
Χειροκίνητα, κουρδιστά με γρανάζια, με
«ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2010 - ΚΙ ΕΓΩ ΟΑ Σ'
C 20.
ελατήρια ή ηλεκτρικέ5 μπαταρία, σχεδιασμένα
ΑΓΑΠΑΩ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ». Επιμέλεια:
Σπάνιο αρχειακό φωτογραφικό υλικό.
«ΟΛΟ TO ΧΡΟΝΟ ΣΙΝΕΜΑ». Επιμέλεια:
στο χέρι με τα χαρακτηριστικά
Γιώργο? Γιαννούση?. Εκδ. «Εμπειρία Εκδοτική»,
Πληροφορία για τα ήθη, τα έθιμα, tis
Δημήτρη? Κολιοδήμο?. Εκδ. «Εμπειρίαχρώματα Tnsεποχή5αποτυπωμέναστη λιθογραφία,
σελ. 352, C 16.50.
προλήψε^, τη χλωρίδα, την πανίδα, τη μυθολογία
Εκδοτική», σελ. 352, C 16.50.
τα τσίγκινα παιχνίδια των δεκαετιών
Χρόνια τώρα, κάθε μέρα pas Εεκινά και μ'
και την ιστορία TnsΚρήτηςκαθώς
Μέσα από tis σελίδες του, ενημερωθείτε
'50-70 αποτελούν σήμερα μικρά
ένα ποίημα για την αγάπη. Λάγια ερωτικά,
και κείμενα που αφορούν πράσωπαand
για κάθε νέα ταινία, προγραμματίστε τα
έργα τέχνη5. Με οδηγούς αυτά τα πανέμορφα
λόγια μοναδικά, λόγια που θα θέλαμε να
την Κρήτη που έμειναν στην ιστορία.
κινηματογραφικά ραντεβού σας και αφεθείτε
παιχνίδια και προσεκτικά επιλεγμένους
ήταν δικά μας, στο ημερολόγιο που \ias έμαθε
στη μαγεία του καλού κινηματογράφου.
στίχους σπουδαίων Ελλήνωνποιητών,
να αγαπάμε την καλή ποίηση...
«ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΛΟΤΥΧΙΑΣ 2010».
οι εκδόσεις «ΕλληνικάΓράμματα»γυρίζουν
Εκδ. «Μύρτος», σελ. 146, C 15.
τις... σελίδες του καινούργιου χρόνου.
«ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΠΟΠΡΑΣΙΝΗ Με τον... id TnskoAotuxios που «μεταδίδεται»«ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ». Επιμέλεια:
ΓΗ 2010». Εκδ. «Μύρτος»,
επιτυχώςοε κάθε αναγνώστη κυκλοφορεί Ιωάννα Φραγκίσκου, Αναστασία
C 17.
το γούρικο πολυτελέςΗμερολόγιο Τουρούτογλου. Εκδ. «Εμπειρία Εκδοτική», «ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΠΟ». Ανθολόγηση
Την έκδοση επιμελήθηκε n συγγραφέα5δημοσιογράφος
2010 των εκδόσεων «Mupros». Ευχάριστη
σελ. 352, C 16.50.
κειμένων, εικόνων, επιμέλεια:
Σοφία Σουλή και τη διάνθισε
έκπληΕη,που λειτουργεί σαν αντίδοτο «Στίχοι που έχουν πάντα κατι να θυμίσουν, Μαρία Πορτολομαίου - Λαίου. Εκδ.
με ευχάριστα ενημερωτικά κείμενα
oris δυσκολία και tis ανασφάλειε5
νότες που συντροφεύουν tis μέρε5
«Δωδώνη», σελ. 196, C 15.
και ποιητικό λόγο.
Tnsεποχή5αποτελεί το εύρημα Tnsσυγγραφέακ
και tis νύχτε5 pas, που ταΕιδεύουν τα αισθήματα
Με τον υπότιτλο «Ο δούλθ5 στο προσκήνιο»
Maipns Σπυριδογιαννάκη, πάνω
μα5 μακριά, εκεί που n Ζωή,μόνο
n Μαρία Πορτολομαίου - Λάζου ανθολογεί,
««FENGSHUI ΗΜΕΡΟΛΟΠΟ 2010 - Ο
στο οποίο στηρίχτηκε n φετινή έκδοση.
όταν τραγουδιέται, αΕίζει. Κάθε μέρα
επιμελείται εικόνε5 και έκδοση.
ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΜΑ». Εκδ. «Μύρτος», Είναι ένα κιτρινισμένο τετράδιο, μυρωμένο και ένα τραγούδι!», υπόσχονται οι επιμελήτριες.
«Ο δούλθ5 στο προσκήνιο λοιπόν, φιλόκαλοι
C 16.
and Εερά τριαντάφυλλα, αρμπαρόριώ,
αναγνώστεε. Τουτέστιν: Ο δούλος
Η ΒασιλικήΤ&υράκη, δημοσιογράφο5 με
avOousλεμονιάς και αγριομυρτιάς που
πρωταγωνιστή3κι όχι σε δεύτερο ή τρίτο
αρχιτεκτονικές anouOESκαι πολύχρονη εμπειρία
κρύβει όλη τη θυμοσοφία pias εκατόχρονης «ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΠΟ 2010».
ρόλο ή στο χορό (κοντάρι που λέγαμε παλιά)...»
στην μελέτη του feng shui, σταχυολόγησε - φημισμένης για την καλοτυχία ms
επισημαίνεται στον πρόλογο.
Εκδ. «IwAkos»,C 15.
265 πρακτικέ5συμβουλέ5για το
δασκάλας από την Κρήτη.
Για 15η συνεχόμενη χρονιά κυκλοφορεί
σπίτι και το γραφείο, που n εφαρμογή
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ
το «Ποιητικό Ημερολόγιο» διατηρώντας
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