
 

 

«10+3 προτάσεις για Ημερολόγια 2019» 

της Ράνιας Μπουμπουρή 

Ράνια Μπουμπουρή  

Δημοσιεύτηκε 05 Δεκεμβρίου 2018  

Είτε είναι μικρά κι ελαφριά, για να χωρούν σε τσάντες και χαρτοφύλακες σαν 

εύχρηστη ατζέντα, είτε είναι μεγαλύτερου σχήματος και κάπως πιο βαριά, για να 

χορταίνει το μάτι και να μην παραπέφτουν, τα ημερολόγια της επόμενης χρονιάς είναι 

κάτι που μας απασχολεί κάθε Δεκέμβρη. Το θέμα του ημερολογίου, ο εικαστικός 

σχεδιασμός του, η ποιότητα του χαρτιού και του εξωφύλλου, το χρώμα του είναι 

στοιχεία που θα μας συνοδεύουν καθημερινά μια ολόκληρη χρονιά, γι’ αυτό και η 

επιλογή δεν μπορεί να γίνει τυχαία: είναι ζήτημα αντίληψης και αισθητικής. 

Εδώ θα βρείτε συγκεντρωμένες τις προτάσεις μας για τα πιο αξιόλογα Ημερολόγια 

2019 που έπεσαν στην αντίληψή μας. 

  

https://diastixo.gr/epikaira/reportaz/11133-imerologia-2019-mpoumpouri
https://diastixo.gr/epikaira/reportaz/11133-imerologia-2019-mpoumpouri


Όπου κι αν σκάψεις είναι φως – Ημερολόγιο 2019 

Ο στίχος του Γιάννη Ρίτσου Όπου κι αν σκάψεις είναι φως, 

από το ποίημα «Πίσω απ’ το τελευταίο σύνορο», επελέγη για τίτλος του φετινού 

ημερολογίου των Εκδόσεων Αιώρα. Το ημερολόγιο είναι εβδομαδιαίο και φιλοξενεί 

κείμενα πολλών δημιουργών και διαφορετικών πηγών, τα οποία αποπνέουν θετική 

διάθεση, εμπνέουν αισιοδοξία και μας προτρέπουν να βελτιώσουμε τον εαυτό μας και 

τον κόσμο γύρω μας. 

Κυκλοφορεί σε έξι διαφορετικά χρώματα εξωφύλλου.  

Όπου κι αν σκάψεις είναι φως – Ημερολόγιο 2019 

Αιώρα 

128 σελ. 

ISBN 978-618-5369-03-3 

 

Ποιητικό Ημερολόγιο 2019: Η γενιά του ’70 

Η ποιητική γενιά του ’70 εκόμισε ήδη εις την τέχνη το υγιές 

και τολμηρό πνεύμα της συγκρουσιακής ανανέωσης του ποιητικού λόγου, που δεν θα 

είναι ίδιος μετά τη συμβολή της. Επιβεβαίωσε ότι οι ρήξεις και στον ποιητικό λόγο 

μπορούν να ανοίξουν νέες προοπτικές στην αισθητική απόδοση του ποιητικού 

νοήματος, επιβεβαιώνοντας τόσο την αξεδιάλυτη σχέση περιεχομένου και μορφής 

στην τέχνη, αλλά και την πεποίθηση ότι η τέχνη πρέπει να συγκινεί με το υλικό της 

μέρος. Ανέδειξε την ανθρώπινη προοπτική του ποιητικού λόγου εμβαθύνοντας στη 



σύνθετη ανθρώπινη περιπέτεια, πολιτική, κοινωνική, και επί της ουσίας υπαρξιακή, 

αναβαθμίζοντας το μικρό και ασήμαντο, αναζητώντας την ποίηση στην 

καθημερινότητα της ζωής του σύγχρονου ανθρώπου, κατακυρώνοντας το νόμιμο του 

Ανέλπιστου. Η ποιητική της πορεία συνεχιζόμενη αφήνει τον ορίζοντα των 

προσδοκιών ανοιχτό και αισιόδοξο, επιβεβαιώνοντας, ευτυχώς, ότι η εκδρομή αυτή 

δεν έχει τέλος. (Μαρία Ν. Ψάχου) 

Ποιητικό Ημερολόγιο 2019: Η γενιά του ’70 

Εκδόσεις Γκοβόστη 

128 σελ. 

ISBN 978-960-606-101-1 

 

 

Κυρ 2019: Τα μνημόνια φύγανε... τα νταούλια έρχονται! 

Ο Κυρ επιστρέφει άκρως δημιουργικός και στο Ημερολόγιο του 2019! 

Έκτακτο μετεωρολογικό δελτίο της αστυνομίας: Σήμερα προβλέπονται ισχυρές 

διαρρήξεις στα Βόρεια Προάστια, που θα επιδεινωθούν τις νυχτερινές ώρες... 

Καληνύχτα σας. 

Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνει και ξανά προς τη δόξα 

τραβά. 

- Γαμώτο! Η γενιά μας έπεσε στην περίοδο που η Ελλάδα ξαποσταίνει... 

Κυρ 2019: Τα μνημόνια φύγανε... τα νταούλια έρχονται! 

Κυρ 

εικονογράφηση: Κυρ 

Διόπτρα 

128 σελ. 

ISBN 978-960-605-673-4 

 

 

 

 

 



Ημερολόγιο 2019: Περί υπομονής 

Το περιεχόμενο του ημερολογίου είναι μια συλλογή από 

αποσπάσματα έργων Ελλήνων και ξένων λογοτεχνών, κείμενα στοχαστών, στίχους 

αγαπημένων τραγουδιών και ποιημάτων αλλά και ιστορίες από παιδικά βιβλία που 

έχουν ως θέμα τους την υπομονή. Από τον Κ.Π. Καβάφη, τον Γιώργο Σεφέρη και τη 

Λένα Παππά, έως τον Φραντς Κάφκα, τη Ζυράννα Ζατέλη και τον Ουίλιαμ Σαίξπηρ, 

και από τον Επίκτητο, τον Αντουάν ντε Σεντ-Εξιπερί και τον Αλέξανδρο 

Παπαδιαμάντη έως τον Ισίδωρο Ζουργό, τον Ευγένιο Τριβιζά και τον Χόρχε 

Μπουκάι, όλοι μιλούν για την υπομονή, μια λέξη ομολογουμένως πολύ 

παρεξηγημένη. 

Το έργο που κοσμεί το εξώφυλλο του ημερολογίου είναι από το βιβλίο του Θανάση 

Μπακογιώργου, με τίτλο Θανάσης Μπακογιώργος. 50 χρόνια ζωγραφική (δίγλωσσο), 

Εκδόσεις IANOS, 2009. 

Ημερολόγιο 2019: Περί υπομονής 

επιμέλεια: Νατάσα Κάντζα 

Ιανός 

128 σελ. 

ISBN 978-618-5141-48-6 

 

 

Ο τοίχος είχε τη δική του υστερία: Ημερολόγιο 2019 



Όχι άλλα μούσια: στις σχέσεις, στη δουλειά, στην ψυχαγωγία, στο παιχνίδι, στην 

πολιτική, στις αγορές, στον καθρέφτη, στη μάπα. Μετά τιμής, οι άντμινζ. 

Ο τοίχος είχε τη δική του υστερία: Ημερολόγιο 2019 

Κι ο χρόνος έχει δεκαεννιά 

Συλλογικό έργο 

Εκδόσεις Καστανιώτη 

128 σελ. 

ISBN 978-960-03-6532-0 

 

Ημερήσιο Ημερολόγιο 2019: Με 365 παροιμίες 

«Γύρευε γέρου συμβουλή και παιδεμένου γνώση…» 

365 παροιμίες, μία για κάθε μέρα του χρόνου, σε σκληρόδετη έκδοση: «Πολλές 

φορές στη βρύση η στάμνα πάει, μια έρχεται και μια που σπάει», «Κάλλιο γνώση 

δίχως γρόσι, παρά γρόσι δίχως γνώση»… 

Κυκλοφορεί, επίσης, αντίστοιχο ημερολόγιο με 365 εκφράσεις. 

Ημερήσιο Ημερολόγιο 2019: Με 365 παροιμίες 

Μαλλιάρης Παιδεία 

320 σελ. 

ISBN 978-960-457-964-8 

 

  



Ημερολόγιο 2019: Μάνος Ελευθερίου 

Ένα ημερολόγιο αφιερωμένο στον δημιουργό Μάνο 

Ελευθερίου, στο οποίο περιλαμβάνονται ανέκδοτοι στίχοι του, σπάνιες φωτογραφίες 

του, σπαράγματα του έργου του. 

Στις σελίδες του ζωντανεύουν χαρακτηριστικά στιγμιότυπα μιας θρυλικής πορείας, 

της οποίας το αποτύπωμα στον χρόνο θα μείνει για την άλλη τη γενιά... 

Ημερολόγιο 2019: Μάνος Ελευθερίου 

Πώς το ’φεραν η μοίρα και τα χρόνια να μην ακούσεις έναν ποιητή 

Μεταίχμιο 

264 σελ. 

ISBN 978-618-03-1668-1 

 

#Μαμά: Ημερολόγιο 2019 

12 μαμάδες-bloggers μοιράζονται τις ιδέες τους και τις 

σκέψεις τους, ώστε η καθημερινότητα με τα παιδιά να γίνει ακόμα πιο όμορφη όλο το 

2019. 

Συμμετέχουν αλφαβητικά οι: Χριστίνα Αποστολίδη, Κλειώ Γεωργιάδη, Ζήνα 

Ζαχαράκη, Μάγδα Ζήνδρου, Ασπασία Κάντα, Ζωή Κατσάτου, Γεωργία 



Λαμπριανίδη, Μαρία Λιόντου, Έλενα Μητρόπαπα, Γιούλη Μπούζα, Αλεξάνδρα 

Παπαδάκη, Μαρία Σταμάτη. 

 

#Μαμά: Ημερολόγιο 2019 

12 bloggers μοιράζονται τις #ιδέες τους 

Μίνωας 

352 σελ. 

ISBN 978-618-02-1134-4 

 

Η Ελλάδα της νοσταλγίας 

Ένα ημερολόγιο για το 2019 με πλούσιο φωτογραφικό υλικό 

από διάφορες γωνιές της Ελλάδας της περιόδου 1880-1940. 

Εμπνεόμενο από τα χρόνια τα παλιά, από μια άλλη Ελλάδα που τόσο συχνά 

νοσταλγούμε... 

Η Ελλάδα της νοσταλγίας 

Οι άνθρωποι και η καθημερινότητά τους 

επιμέλεια: Θωμάς Σιταράς 

Μίνωας 

128 σελ. 

ISBN 978-618-02-1124-5 

  



 

Ημερολόγιο 2019: Τα παιδία... λέγει 

Μαμάδες και μπαμπάδες, θείες και θείοι, γιαγιάδες και 

παππούδες, αυτό το ημερολόγιο το φτιάξατε εσείς! 

Χάρη στην αγάπη και τη φροντίδα σας, συγκεντρώσαμε εδώ αυθεντικά λογάκια των 

παιδιών μας που θα φωτίζουν τις ημέρες της νέας χρονιάς. 

(Τα κείμενα του ημερολογίου συντάχθηκαν σε συνεργασία με το infokids.gr.) 

Ημερολόγιο 2019: Τα παιδία... λέγει 

εικονογράφηση: Έλλη Γρίβα 

Εκδόσεις Παπαδόπουλος 

224 σελ. 

ISBN 978-960-569-880-5 

 

Ημερολόγιο θετικής σκέψης 2019 

Η ζωή, λένε, είναι ό,τι συμβαίνει ενώ εσύ κάνεις άλλα 

σχέδια. Τι κι αν δεν πήγαν, λοιπόν, όλα όπως τα περίμενες; Η ζωή είναι μία κι είναι 

ωραίο να τη χαίρεσαι! 

Σε αυτό το ημερολόγιο θα βρεις έναν μικρό αλλά δυνατό σύμμαχο, που θα σου δίνει 

δύναμη καθημερινά και θα σου χαρίζει απλόχερα αισιοδοξία. 



Ημερολόγιο θετικής σκέψης 2019 

εικονογράφηση: Μυρτώ Δεληβοριά 

Εκδόσεις Παπαδόπουλος 

352 σελ. 

ISBN 978-960-569-881-2 

 

Λογοτεχνικό Ημερολόγιο 2019: Με τη μαγεία του Παπαδιαμάντη 

Στον Παπαδιαμάντη μας, τον πιο αγαπημένο στις καρδιές 

όλων μας συγγραφέα, ανήκουν εξ ολοκλήρου οι σελίδες του Λογοτεχνικού 

Ημερολογίου για το 2019. Οι μέρες, οι ώρες, οι εβδομάδες γέμουν από τη μαγεία της 

λυρικής γραφής του· έτσι, ένας ολόκληρος χρόνος αποκτά μέτρο μοναδικό τη γνώση 

της απαράμιλλης τέχνης του πιο ξεχωριστού, αξεπέραστου και πλέον διαχρονικού 

δημιουργού της νεοελληνικής πεζογραφίας μας. 

Ένας χρόνος συντροφιά με τον Παπαδιαμάντη δεν συνιστά μόνο κορυφαία 

αναγνωστική απόλαυση, ζωντάνεμα αναμνήσεων και βαθύτατες διεισδύσεις σε ό,τι 

περιγράφει η μαγική γραφίδα του από το σύνολο της ζωής· κυρίως είναι μια γλυκιά 

αποπλάνηση του νου και των αισθήσεων του αναγνώστη, διαβάσματα ψυχωφελή που 

εξισορροπούν τις απώλειες των ανθρώπων από την ισόπεδη καθημερινότητα και τον 

καταδυναστευμένο χρόνο.  

Λογοτεχνικό Ημερολόγιο 2019: Με τη μαγεία του Παπαδιαμάντη 

ανθολόγηση: Κώστας Σταμάτης 

επιμέλεια: Κώστας Σταμάτης 

Εκδόσεις Πατάκη 

 

Πώς φοριούνται οι λέξεις: Εβδομαδιαίο ημερολόγιο 2019 

της Εταιρείας Συγγραφέων 



Η γραφή είναι μια μόδα που επικράτησε όταν οι άνθρωποι κουράστηκαν να μιλούν 

και να ακούνε, όπως άλλωστε συνέβη και αργότερα, όταν τα κινητά τηλέφωνα 

μεταμορφώθηκαν από εργαλεία συνομιλίας σε όργανα γραπτών μηνυμάτων. Ως τάση 

που κατά περιόδους επικρατεί, η μόδα (εκ του λατινικού modus, από πτώση του 

οποίου προκύπτει και το μοντέρνο, ενώ το μοντέλο από το υποκοριστικό modulus) 

συνιστά έναν τρόπο. Έτσι, λόγου χάριν, στην οικονομική ιστορία διακρίνονται 

«μόδες παραγωγής». 

Όσοι από κοινού διεκπεραιώνουν τις απαιτήσεις που δημιουργεί η μόδα της γραφής 

ονομάζονται συν-γραφείς. Φυσικά, θέλουν να είναι στην πένα, άψογα φορώντας 

λέξεις που η γραφίδα τους –καλάμι από πτηνού φτερό (αρχική σημασία του λατινικού 

penna)– μεταγγίζει από το μελανοδοχείο στο χαρτί, όπως συνέβαινε στους 

ενδιάμεσους χρόνους, μεταξύ παλαιολιθικής και ηλεκτρονικής εποχής. Η μετάγγιση 

απαιτεί στιλ (αιχμηρό εργαλείο που χαράζει μια κέρινη πλάκα), ανεξαρτήτως του 

στιλογράφου που χρησιμοποιείται και παρά τυχόν εμπλοκές από διάφορους 

κονδυλοφόρους. Μόδα άλλωστε δεν είναι μόνον το κομψό ντύσιμο. Είναι και το 

επιμελημένα άσχημο ως αντίδραση στον ακαδημαϊσμό. […] (Από τον Πρόλογο του 

Γιώργου Χουλιάρα, προέδρου της Εταιρείας Συγγραφέων) 

Πώς φοριούνται οι λέξεις: Εβδομαδιαίο ημερολόγιο 2019 της Εταιρείας 

Συγγραφέων 

Λογοτεχνία και ένδυση, με κείμενα 111 συγγραφέων 

Συλλογικό έργο 

επιμέλεια: Αγγελική Στρατηγοπούλου, Δημήτρης Καλοκύρης, Νικαίτη Κοντούρη 

εικονογράφηση: Γιώργος Πάτσας 

Εκδόσεις Πατάκη / Εταιρεία Συγγραφέων 

120 σελ. 

ISBN 978-960-16-8206-8 

 

Συνέχεια στη σελίδα των Ημερολογίων 2019: https://goo.gl/31Bs6s 

 

https://goo.gl/31Bs6s

