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δράµια βηιχή σκέψη 

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΜΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 
Ap ΓΟΥΙΝΊΎ ΝΤΡΑΪΝΤΕΝ (µτφ. Πέτρος Χατζόπουλος) 
(Εκδ. «Καστανιώτη») 

Ενα ηµερολόγιο-έκπληξη για κάθε χρόνο και για κάθε ηµέρα 
του κρύβεται στις σελίδες τού «Κάθε µέρα µια θετική σκέψη», 

που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Καστανιώτη» και 
υπογράφεται από τον Γουίντυ Ντράιντεν (µτφ. Πέτρος Χατζόπουλος). 

Ο Βρετανός καθηγητής Συµβουλευτικής Ψυχολογίας 
επιχειρεί να µας εµπνεύσει, να 

µας διασκεδάσει, να µας δώσει υλικό 
για περισυλλογή και να µας βοηθήσει 
να κατανοήσουµε τον εαυτό µας για 
να ζούµε την κάθε ηµέρα του χρόνου 

στο έπακρο. «Η συναισθηµατική 
ευεξία είναι εξίσου απαραίτητη µε 
τη σωµατική, αν θέλουµε να λεγόµαστε 

"υγιή" άτοµα», υποστηρίζει ο 
Γουίντυ Ντράιντεν και υιοθετώντας 
κάθε µέρα του χρόνου µια νέα θετική 

σκέψη αποτελεί ένα καλό ξεκίνηµα 
για την επίτευξη του στόχου. ¦ 

Σελ. 384, τιµή 9 ευρω. 

ΚΡΙΣΗ ΚΑ113 
ΚΥΡ (Εκδ. «∆ιόπτρα») 

Ο κορυφαίος σκιτσογράφος δεν θα µπορούσε να µην αφιερώσει 
το ηµερολόγιο του για το νέο έτος στην κρίση και 

όσα αυτή φέρνει µαζί της για τους Ελληνες τα τελευταία 
χρόνια Με µότο «Οι Ελληνες προσπαθούνε, n Ελλάδα όµως 
ποτέ δεν πεθαίνει», ο Γιάννης Κυριακόπουλος προτείνει 

για ακόµη µία φορά ένα λεύκωµα «απαραίτητο 
γιατρικό ενάντια στην κρίση». 
Μπορεί αυτή να µη γίνει πικρή 
ανάµνηση µε µια έκδοση, τουλάχιστον 

όµως το γέλιο, που 
προκύπτει αβίαστα από. τις 
σελίδες της, θα µας βοηθήσει 
να δούµε τα γεγονότα µε άλλη 
µατιά. ¦ 

Σελ. 132, τιµή 18,90 ευρω. 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ^vLrzNDAB ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ: 
ΑΤΖΕΝΤΑ ΚΟΕΛΟ 2013 
(µτφ. Μάτα Σαλογιάννη) (Εκδ. «A A Λιβάνη») 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013 
Βουτιά στο πλούσιο φωτογραφικό ιου αρχείο 
έκανε το Μουσείο Μπενάκη και αφιερώνει το 
ηµερολόγιο του νέου έτους στα παιδιά. Μέσα 
από τις φωτογραφίες σπουδαίων Ελλήνων δηµιουργών, 

έχουµε την ευκαιρία να απολαύσουµε 
στιγµιότυπα ευτυχίας από την καθηµερινότητα 

δεκάδων παιδιών. Από τον ∆ηµήτρη 
Χαρισιάδη και τη Βούλα Παπαϊωάννου µέχρι 
τον Κώστα Μπαλάφα και τον Πέτρο Μπρούσαλη, 

τα παιδιά αφιερώνονται στο παιχνίδι 
τους, αναδίδουν γαλήνη καθώς αποκοιµούνται, 

µένουν έκπληκτα από τα καινούργια τους 
παπούτσια και φωτίζονται µοναδικά από τον 
κυκλαδίτικο ήλιο. 
¦ Σελ. 28, τιµή 12 ευρω. 

365 µέρες το χρόνο 
Αλλοτε µε χιούµορ και δηλητηριώδεις ατάκες, άλλοτε µε αποφθέγµατα 
για... ψυχική ηρεµία και γαλήνη, τα ιχµερολόγια για το νέο έτος διαθέτουν 
ιδιαίτερες προτάσεις για να ξεκινάµε τη µέρα µας µε καλή διάθεση και... 
ψυχραιµία για όσα ακούµε και βλέπουµε γύρω µας. Από τον Κυρ στον Πάονλο 

Κοέλο και από τα εδέσµατα των αγίων έως τις αθάνατες φωνές τον 
εΛΛ?ινζκού τραγουδιού, τα ηµερολόγια µάς συντροφεύουν καθηµερινά. 

Κώστα Ζαλίγκα kzaligaslS'e ty; p -. α 

ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ TOY ΕΡΩΤΑ 
Επιµέλεια: Ειρήνη Χριστοπούλου (Εκδ. «Μεταίχµιο») 

Γεµάτες πάθος και ένταση οι σελίδες του ηµερολογίου «Οι τέσσερις εποχές του έρωτα», 
µας προσκαλούν να γνωρίσουµε καλύτερα ερωτικά κείµενα και στίχους που άλλαξαν 

τον τρόπο µε τον οποίο βλέπουµε το ιερότερο των ανθρώπινων συναισθηµάτων. 
Κείµενα που πέρασαν στην Ιστορία, που προκάλεσαν τα ήθη της εποχής τους, 

που αποτύπωσαν σχέσεις δυνατές και ενέπνευσαν τη δηµιουργία Υπογράφουν, 
ανάµεσα σε άλλους, οι Γιώργος Σεφέρης, Οδυσσέας Ελύτης, Νίκος Εγγονόπουλος, 
¦∆ιονύσιος Σολωµός, Γιάννπς Ρίτσος, αλλά και Χένρι Μίλερ, Ντίλαν Τόµας, Μαρίνα 
Τσβετάγιεβα κ.ά. 
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Στον πολυδιαβασµένο Πάουλο Κοέλο 
ποντάρουν οι εκδόσεις «A A Λιβάνη» 

για το νέο έτος και το ηµερολόγιο 
του 2013 µε τίτλο «Μεταµορφώσεις» 
υπογράφεται από το δηµοφιλέστατο 
Βραζιλιάνο συγγραφέα «Εκείνοι που 
γνώρισες θα εµφανιστούν ξανά. Εκείνοι 

που άφησες να φύγουν, θα επιστρέψουν». 
«Κατανόησε τι σου συµβαίνει 

και θα µάθεις τι συµβαίνει σε 
όλο τον κόσµο», είναι µερικά από τα 
αποφθέγµατα του Κοέλο που περιλαµβάνονται 

στο ηµερολόγιο για 
τη νέα χρονιά ¦ 

Σελ. 365, τιµή 15 ευρω. 

Σελ. 128, τιµή 7,70 ευρώ. 

ΑΓΙΩΝ Ε∆ΕΣΜΑΤΑ 
Επιµέλεια: Σοφία Σουλή (Εκδ. «Μύρτος») 

Στις χριστιανικές παραδόσεις και τα απολαυστικά φαγητά που 
είναι συνδεδεµένα µε τις ελληνορθόδοξες ρίζες µας, έχουν αφιερώσει 

οι εκδόσεις «Μύρτος» το ηµερολόγιο τους για το νέο 
έτος. Η δηµοσιογράφος και συγγραφέας Σοφία Σουλή, έπειτα 
από έρευνα παρουσιάζει συνταγές 

για φαγπτά και γλυκά 
από τα Μικρά Ασία τπν 

Ανατολική θράκη, αλλά και 
διάφορες γωνιές τπς Ελλάδας, 

που σερβίρονται τιµητικά 
στη µνήµη των αγίων ή 

των εορτών του Ελληνισµού. 
Ασφαλώς περιλαµβάνονται 
οι επισηµάνσεις των επετείων 

και των αγίων ηµερών. ¦ 

Σελ. 143, τιµή 14 ευρώ. 

ΜΟΥΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013 
-ΑΘΑΝΑΤΕΣ ΦΩΝΕΣ 
ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΑΑΧΟΥΤΗΣ (Εκδ. «Ηλιοτρόπιο») 

Τους «θεούς» του ελληνικού τραγουδιού µάς θυµίζει ο Κώστας 
Μπαλαχούτης στο ηµερολόγιο του 2013, που κυκλοφορεί από 
τις εκδόσεις «Ηλιοτρόπιο». Από τον Στέλιο Καζαντζίδπ και τον 
Γιώργο Μπιθικώτσπ έως τον Στράτο ∆ιονυσίου και τον ∆ηµήτρη 
Μητροηάνο, οι «Αθάνατες Φωνές» είναι γεµάτες γενέθλια, χαρµόσυνα 

και θλιµµένα καταξιωµένων, ελπιδοφόρων και «άγνωστων» 
µεγάλων φωνών του ελληνικού τραγουδιού. To ηµερολόγιο 

περιλαµβάνει επτακόσια µικρά βιογραφικά, σπάνιο αρχειακό 
υλικό, αλλά και ένα πρωτότυπο 
διήγηµα στο οποίο οι τέσσερις 
παραπάνω κορυφαίοι Ελληνες 
τραγουδιστές έχουν χαρακτηριστικούς 

διάλογους. «Ο Στέλιος 
είχε πάρει φόρα "Ο Αγιος κατάντησε 

mo Αρουραίος κι αη' τον 
Αρουραίο. Για να κάνει τη δουλειά 

του µας χρησιµοποιεί Πάντα 
οι µεγάλοι έτσι τυραννούσαν 
τους µικρούς". "Ρε Στέλιο, 

για µια µέρα θα λύσουµε όλα 
τα προβλήµατα της ανθρωπότητας", 

παρεµβλήθηκε ο Μητθικώτσης», 
περιγράφει ο Κώστας 

Μπαλαχούτης. ¦ 

Σελ. 380, τιµή 12 ευρώ. 
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