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Ηµερολόγια αναµνήσεων, συναισθηµάτωκρίση, 
µε χιούµορ, µε ατάκες από το ελληθοποιούς, 

ηµερολόγια για τη ζωή, µε ταηµερολόγια 
για γονείς, όλα καλωσορίζουΕπιµέλεια: 

ΜΑΙΡΗ ΓΕΩΡΠΑ∆ΟΥ 

«ΚΑΙ Η ΖΩΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ» 
εκδόσεις «Αιώρα» 

«Ζωή δεν είναι να 

περιµένεις να περάσει η 
καταιγίδα. Ζωή είναι να 
χορεύεις στη βροχή»... 
∆υο προτάσεις υποδέχονται 

τη νέα χρονιά  δξί 

«ΑΝΑΜτου 
Θω όσεις ών 

τη ου ί 

στο άφνη 
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Χρονιά 
Ηµερολόγια αναµνήσεων, συναισθηµάτων, εικόνων, ηµερολόγια για την 
κρίση, µε χιούµορ, µε ατάκες από το ελληνικό σινεµά, µε αγαπηµένους 
ηθοποιούς, ηµερολόγια για τη ζωή, µε τα καλύτερα του twitter, 
ηµερολόγια για γονείς, όλα καλωσορίζουν το 201 3 µε φαντασία... 

Επιµέλεια: ΜΑΙΡΗ ΓΕΩΡΠΑ∆ΟΥ 

«ΚΑΙ Η ΖΩΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ» 
εκδόσεις «Αιώρα» 

«Ζωή δεν είναι να 

περιµένεις να περάσει η 
καταιγίδα. Ζωή είναι να 
χορεύεις στη βροχή»... 
∆υο προτάσεις υποδέχονται 

τη νέα χρονιά 
µε αισιοδοξία στο 
εβδοµαδιαίο ηµερολόγιο 

της «Αιώρας», µε 
σύγχρονη αισθητική και εκτύπωση 
σε οικολογικό χαρτί. 

«ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΕΠΟΧΗΣ» 
του Θωµά Σιταρά, Εκδόσεις «Ωκεανίδα» 

Ένα «κιµπάρικο» ηµερολόγιο 
µε τα παλιά, τα ωραία και 
αληθινά, µε νοσταλγία για 

κάποιες ωραίες εποχές. Εικόνες 
από όµορφες γειτονιές 

της Αθήνας και όχι µόνο 
έχει αποτυπώσει ο συγγραφέας 

για κάθε µέρα κάθε 
µήνα του χρόνου, από το 

πλούσιο αρχειακό υλικό που συγκέντρωνε για 
περισσότερο από µία πενταετία. 

«ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΛΟΤΎΧΙΑΣ 2013, ΤΥΧΕΡΑ ΜΥΣΤΙΚΑ» 
εκδόσεις «Μύρτος» 
Ένα ηµερολόγιο που «υπόσχεται» να σας εφοδιάζει µε θετική σκέψη, 
ψυχική δύναµη και συναισθηµατική ηρεµία. «Μόνο αν ανοίξετε τα 
φτερά σας θα µάθετε πόσο ψηλά µπορείτε να πετάξετε» µας «λέει», 
για παράδειγµα, ο Φεβρουάριος, ενώ κάθε µέρα έχει τα µυστικά της. 
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«ΗΜΕΡΩΝ ΛΟΓΟΙ 2013, ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ TOY TWITTER» 
εκδόσεις «Ιβίσκος» 
«Σου κλέβουν το κινητό και σε µισή ώρα επιστρέφει ο κλέφτης και σου λέει: 
Πάρ' το πίσω, ρε φίλε. Η µάνα σου είναι ανυπόφορη. Κάθε τρία λεπτά είχα κλήση». 

Ένα από τα πολλά «καλύτερα του twitter» που δηµοσιεύονται σε κάθε 
σελίδα του ηµερολογίου και πραγµατικά φέρνουν γέλιο. 

«ΚΥΡ - Κρίση και 13, 2013» 
εκδόσεις «∆ιόπτρα» 
«Τα παιδία παίζει είναι αττική σύνταξη! 

Οι γέροι πεινάνε είναι κοµµένη 
σύνταξη...» Με τον τίτλο και 

την απολαυστική αυτή γελοιογραφία 
στο εξώφυλλο 

του, το ηµερολόγιο 
του Κυρ µάς 

βάζει στο πνεύµα 
όσων ακολουθούν, 
όπου βλέπουµε 
την κρίση µε 
άλλο... µάτι. 

«365 ΗΜΕΡΕΣ ΓΟΝΙΟΣ» 
κείµενα ∆άφνη Φιλίππου, εκδόσεις 
«Καστανιώτη» 

Τα ερωτήµατα γονιών 
ήταν η αφορµή για τη 
δηµιουργία αυτού του 
ηµερολογίου, εξηγεί στο 
σηµείωµά της η ∆άφνη 
Φιλίππου, κοινωνική 
λειτουργός και ψυχοθεραπεύτρια. 

Σε κάθε σελίδα 
του θα βρει κανείς 

µικρές συµβουλές, σίγουρα ευπρόσδεκτες 
για το µεγάλωµα του παιδιού του. 

«COSTAS EVANGELATOS 2013» 
βιβλιοπωλείο «Ιανός» 
Οι ιδεογραφικές συλλήψεις 

του εικαστικού 
Κώστα Ευαγγελάτου, που 
υποδέχεται κάθε νέα 
χρονιά µε ένα διαφορετικό 

ηµερολόγιο. Αρχή του 
ότι ο κόσµος βασίζεται 
στα σύµβολα. Μέσα 
από αυτά εκφράζει τις 
εικαστικές ανησυχίες 
του, επιλέγοντας τη µορφολογία τάξεων 

και αριθµών, των µαθηµατικών 
εξισώσεων και των γραµµάτων, και 
έτσι δηµιουργεί τα έργα του. 

«ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ» 
Γιώργος Καστρουνής, εκδόσεις 

«Κοντύλι» 
Μικρά λογοτεχνικά 
κείµενα µε ασπρόµαυρες 

εικόνες και 
θέµα τα συναισθήµατα 

στον 
έρωτα. Εστιάζει 
στις εντάσεις των 
δύο φύλων, στα 
πάθη, στα ανεκπλήρωτα 

όνειρά 
τους, στις κρυφές επιθυµίες τους 

«2013, ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΩΡΑΙΑ 
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ» 
εκδόσεις «Καστανιώτη» 
Παλιός ελληνικός 
κινηµατογράφος. 
Ασπρόµαυρες 
εικόνες για ηµέρες 
µε χρώµα, για ένα 
χρόνο µε αξέχαστες 

ατάκες µε 
θέµα την κρίση. 

«ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ» 
εκδόσεις «Ιωλκός» 
Κάθε µέρα κι ένα 
ποίηµα... Πώς 
µπορεί να περάσει 
απαρατήρητο ένα 
τέτοιο ηµερολόγιο; 

Με Καβάφη, 
Παλαµά, Μαβίλη, 
Χριστιανόπουλο, 
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