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«T 
a περισσότερα σύγχρονα ηµερολόγια 
χαλούν τη γλυκιά απλότητα των ζωών 
µας µε την υπενθύµιση ότι κάθε µέρα 

που περνά είναι n επέτειος κάποιου εντελώς 
αδιάφορου γεγονότος». Φανταστείτε τι θα 
έγραφε σήµερα ο αιρετικός Οσκαρ Ουάιλντ 
για τα ηµερολόγια που πληµµυρίζουν από 
επετείου και πάσης φύσεως πληροφορίες. 

Ωστόσο, ποιος άνθρωπος στις µέρες pas 
µπορεί να αρνηθεί την αναγκαιότητα ενός 
ηµερολογίου στην τσάντα, στο γραφείο ή στο 
σπίη του; Οι εκδότες βιβλίου στα µόνα που δεν 
κάνουν περικοπές, µεγάλες τουλάχιστον, είναι 
στα Ηµερολόγια. 

¦ Ηµερολόγιο 2013: Μαγιακόφσκι, από τις 
εκδόσεις Γκοβόσιη. Περιλαµβάνονται αποσπάσµατα 

ποιηµάτων, χρονολόγιο, εργογραφία, 
φωτογραφίες και κείµενα από το βιβλίο «Ο 
Μαγιακόφσκι. Τα εύκολα και τα δύσκολα» του 
Μήτσου Αλεξανδρόπουλου, («Evas δηµιουργός 
φανατισµένος µε το αύριο, µε παράτολµα ανοίγµατα 

σ' έναν καινούργιο αχρησιµοποίητο λόγο», 
έγραφε), σε προσεγµένη επιµέλεια της 

Σόνιας Ιλίνσκαγια. Τιµή: 15 €. ¦ 
Η γλυκύτητα και n αθωότητα της παιδικής 

ψυχής, µέσα από τον φακό µεγάλων φωτογράφων, 
πρωταγωνιστούν στο ηµερολόγιο τοίχου 

του Μουσείου Μπενάκη. Κάθε µήνας και ένας 
φωτογράφος. Για τον Ιανουάριο λ.χ., ο Κώστας 
Μπαλάφας που συλλαµβάνει τη γαλήνη στο 
πρόσωπο του παιδιού, αποκοιµισµένο στο σαµάρι 

ενός γαίδουριού, σε δύσκολα χρόνια. 
Χρησιµοποιούνται επίσης φωτογραφίες των 
∆ηµήτρη Χαρισιάδη, Βούλας Παπαϊωάννου κ.ά. 
Τιµή: 12 €. ¦ 

Μέσα στον σφυγµό Tns εποχής, οι εκδόσεις 
Πατάκη αφιερώνουν το λογοτεχνικό tous Ηµε- 

Στίχοι, φράσεις, αποσπάσµατα, γράµµατα, 
που αποτυπώνουν σχέσεις δυνατές, 

γραµµένα από σπουδαίες πένες - Καβάφης, 
Ελύτης, Ρίτσος, Εγγονόπουλθ5, Εµπειρία, 

Πολυδρύρη, Σεφέρης, Ασλάνογλου, 
Μποντλέρ, Ρίλκε, Ρεµπό, Τσβετάγιεβα. 

«Τον έρωτα γνωρίζω από τη φλέβα 
/ που, βογκώντας, το κορµί µου διασχίζει», 

έγραφε n τελευταία. Εκδόσεις 
«Μεταίχµιο». Τιµά: 7,70 ευρω. 
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ρολόγιο oris έννοιες Tns εξουσίας και της ανήστασης, 
µέσα από αποσπάσµατα Ελλήνων λογοτεχνών. 

Εκτός από το «Της εξουσίας και της 
αντίστασης», σε επιµέλεια- ανθολόγηση Κώοτα 
Σταµάτη, τιµή 12,50 ευρώ, από τον ίδιο εκδοηκό 

οίκο κυκλοφορούν και άλλα Ηµερολόγια, 
όπως «Ο Μικρός Πρίγκιπας». ¦ 

«Είµαστε µια ωραία ατµόσφαιρα», µε τη 
γνωστή ατάκα του Ντίνου Ηλιόπουλου τιτλοφορείται 

το καθιερωµένο κινηµατογραφικό 
Ηµερολόγιο του Καστανιώτη, σε επιµέλεια Βασίλη 

Σπηλιόπουλου. Επιλέγονται σκόπιµα ατάκες 
που έχουν να κάνουν µε τα λεφτά που δεν 

υπάρχουν. «Τι ανακάλυψα! Τα λεφτά, αυτό το 
σφάλµα έχουν. Αµα τα χαλάσεις, δεν σου µένει 
φράγκο» (Β. Αυλωνίτης). Τιµή: 19,17 €. 

β «Αναµνήσεις µιας άλλης εποχής», µε νοσταλγικές 
αναφορές και εικόνες σαν αντίδοτο 

Tns µίζερης κατάστασης που ζούµε. Ο συγγραφέας 
του «Η παλιά Αθήνα ζει, γλεντά, γεύεται 

1843-1938», Θωµάς Σιταράς, ο οποίος επιµελήθηκε 
το Ηµερολόγιο της «Ωκεανίδας», µας 

θυµίζει την Αθήνα τότε που οι λίγοι πλούσιοι 
ήταν περισσότερο γνωστοί ως ευεργέτες, οι 
δηµόσιοι υπάλληλοι πήγαιναν στο γραφείο 
τους µε γραβάτα γιαυ' ένιωθαν κύριοι, οι άνδρες 
έµπαιναν στο τραµ βγάζοντας το καπέλο tous. 
Τιµή: 14 €. ¦ 

Η καζαντζακική ρήση «∆εν ελπίζω τίποτα, 
δε φοβούµαι π'ποτα, είµαι λέφτερος», που βρίσκει 

απήχηση και στις µέρες µας, απλώνεται 
στο εξώφυλλο του Ηµερολογίου των εκδόσεων 
Καζαντζάκη, για µια χρονιά που γιορτάζονται 
τα 130 χρόνια από τη γέννηση του µεγάλου 
συγγραφέα. Στις σελίδες, φωτογραφίες και 
λίγα αποσπάσµατα από έργα του («Ασκητική», 
«Αναφορά στο Γκέκο» κ.ά.). Τιµή 10€. ¦ 

«Τα "παιδεία παίζει" είναι αττική σύνταξη. 
Οι "γέροι πεινάνε" είναι κοµµένη σύνταξη». Ο 
Κυρ επανακάµπτει µε το νέο του, καθιερωµένο 
πλέον, Ηµερολόγιο, το οποίο τιτλοφορεί «Κρίση 

και 13», σε άλλον εκδοτικό οίκο, τη «∆ιόπτρα». 
Την έµπνευση του σκιτσογράφου πυροδοτούν 

καταστάσεις της επικαιρότητας. Τιµή 
18,90 €. 

¦ Τα Ηµερολόγια «Feng Shui» (επιµέλεια 
Ελενα Παπαδηµητρίου, τιµή 12 ευρώ), για αρµονία 

και ισορροπία, και «Καλοτυχία» (επιµέλεια 
Σάντα Πετράκη, τιµή 14 €) -πού ξέρετε, µπορεί 
οι ουρανοί να είναι ανοιχτοί!- προτείνουν οι 
εκδόσεις «Μύρτος», ενώ οι εκδόσεις «Μίνωας» 
µας καλούν στην κουζίνα παρέα µε το Ηµερολόγιο 

Μαγειρικής του Ηλία Μαµαλάκη (15 €). 
¦ «Ανή να γκρινιάζεις για το σκοτάδι, άναψε 

ένα φως» προτρέπει το Ηµερολόγιο «Και n ζωή 
συνεχίζεται» (εκδ. Αιώρα). Τιµή: 9,90 €. 
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