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χρονιά οε... σηµειώοεις 
Τα πιο αντιπροσωπευτικά η µερολόγια για τις σηµειώσεις µιας ολόκληρης χρονιάς! 

Η ζωή του ανθρώπου προσδιορίζεται ano τον χρόνο και χρόνος σηµαίνει 
µνήµη, δηλαδή «θυµάµαι». Ενώ ζούµε αποκλειστικά στο παρόν, η ανάµνηση 

του παρελθόντος και η προβολή της στο µέλλον καθορίζουν την 
ύπαρξή µας. Η Πρωτοχρονιά είναι ορόσηµο: αποτελεί ταυτόχρονα σηµείο 
µνήµηςτου παρελθόντος έτους και αφετηρία το νέου. 
Ο άνθρωπος ζει µετρώντας τον χρόνο - και τα ηµερολόγια τον λογαριάζουν, 

µια και αποτελούν σταθερά σηµεία πάνω στα οποία σχεδιάζεται και 
προγραµµατίζεται το πιο σηµαντικό κοµµάτι της ζωής µας η καθηµερινότητα. 

No µην ξεχάσω... 
Γιορτές, αργίες και σχόλες εθνικές επέτειοι, προσωπικές στιγµές κοινωνικές 

υποχρεώσεις αλλά και ψώνια, ραντεβού, αντιβιώσεις µυστικά, 

σηµαντικές ηµεροµηνίες όλα σηµειώνονται µε τον ιδιαίτερο τρόπο 
καθενός για να µην ξεχαστούν.To ηµερολόγιο καταγράφει, εκτός από 
την καθηµερινότητά µας και τον χαρακτήρα µας, την αδιόρατη εσωτερικότητά 

µας. Εκεί µέσα ουσιαστικά αποτυπώνουµε απρόσκοπτα την 
προσωπικότητά µας. Σηµειώνουµε... τον εαυτό µας σε µικρές σύντοµες 
φράσεις! 
Κάθε χρόνο αποτελεί κάτι σαν παράδοση να τυπώνουν ηµερολόγια 
αρκετοί εκδότες -για κάθε... χαρακτήρα. Ηµερολόγια θεµατικά. Αν σας 
αρέσουν οι γελοιογραφίες υπάρχει ο ΚΥΡ (σταθερά!), ή ο ελληνικός κινηµατογράφος 

οι τέσσερες εποχές του έρωτα... και κλασικά το Αθηναϊκό 
Ηµερολόγιο του Στρατή Φιλιππότη που διανύει το 24ος έτος της κυκλοφορίας 

του. 
Όλα είναι εδώ! 
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ΓΤ7ΛΤΪΙΣ Γ. ΦΙΛΙΠΠΟΤΗ 

ΑΘΗΝΑΪΚΟ 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 

Στρατής Γ. Φιλιππότης 
Αθηναϊκό Ηµερολόγιο 
2013 

Εκδόσεις: 
Στρατής Γ. Φιλιππότης 
Σελ.: 255 

Ο Φιλιππότης µε το κλασικό 
πλέον ηµερολόγιο του, το 
οποίο κυκλοφορείανελλιπώς 

τα τελευταία 24 έτη, 
αναδεικνύεται µέγας ιστοριογράφος 

της πρωτεύουσας. 
To Αθηναϊκό Ηµερολόγιο 
είναι εικονογραφηµένο µε 
σπάνιο φωτογραφικό υλικό, 

ωστόσο τα κείµενά του 
ζωντανεύουν το παρελθόν 
µε τρόπο αισθαντικό. Συντηρούν 

τη νοσταλγία αλλά και 
καλλιεργούν την αγάπη για 
την πιο ιστορική πόλη του 
κόσµου. 

∆άφνη Φιλίππου 
365 ηµέρεςγονιός 

Εκδόσεις: Καστανιώτη 
Σελ^416 

Στις σελίδες του η µερολογίου 
οι γονείς θα ανακαλύψουν 
χρήσιµες συµβουλές 

για τους ίδιους και τα παιδιά 
τους:νέεςπληροφορίες 
και πιθανές απαντήσεις σε 
ερωτήµατα που τους απασχολούν 

για τη σχέση τους 
•τα όρια,το διάβασµα, την 
τηλεόραση, την τιµωρία, το 
διαζύγιο, την υιοθεσία, την 
εγκυµοσύνη, την ανάπτυξη 
της πρωτοβουλίας, της 
δηµιουργικότητας, της συναισθηµατικής 

νοηµοσύνης 
κ.ά. Οι ειδικοί θα εµπλουτί- 
σουν τη θεµατολογία τους 
για τα σεµινάρια των γονιών 
που εµψυχώνουν. 

Ηµερολόγιο 2013 
...Και η ζωή συνεχίζεται 

Εκδόσεις: Αιώρα 
Σελ^128 

Και το φετινό ηµερολόγιο 
των εκδόσεων Αιώρα εντάσσεται 

στη λογική της σειράς 
που εγκαινιάστηκε το 2009. 
Απευθύνεται σε ανθρώπους 
που νοιάζονται για ό,τι συµβαίνει 

γύρω τους χωρίς να 
παραγνωρίζουν ότι κάθε 
αλλαγή ξεκινάει ano µέσα 
µας. Αισιόδοξο, διασκεδαστικό 

και ενδιαφέρον, προσπαθεί 
να µεταδώσει θετικό 

πνεύµα. Θίγοντας ταυτόχρονα 
και προσωπικά και 

συλλογικά θέµατα, εµπνέει 
για ένα καλύτερο αύριο.To 
εβδοµαδιαίο ηµερολόγιο 
της Αιώρας είναι τυπωµένο 
σε οικολογικό ανακυκλωµένο 

χαρτί. 
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Γουίντυ Ντράιντεν 
Ηµερολόγιο: Κάθε µέρα 
µιαθετικήσκέψη 

Μετάφραση: 
ΠέτροςΧατζόπουλος 
Εκδόσεις: Καστανιώτη 
Σελ^384 

Ο Γουιντυ Ντράιντεν, που 
έχει γράψει τα κείµενα, ψυχοθεραπευτής 

καθηγητής 
Συµβουλευτικής Ψυχολογίας 

έχει βοηθήσει πολλά άτοµα 
να αποκτήσουν καλύτερο 

έλεγχο της ζωής τους και να 
αντιµετωπίσουν προβλήµατα 

που ταλαιπωρούν όλους 
µας όπως είναι η ζήλια, ο 
θυµός οι ενοχές και η ντροπή. 

Στόχος του παρόντος 
ηµερολογίου είναι να σας 
εµπνεύσει, να σας διασκεδάσει, 

να σας δώσει υλικό 
για περισυλλογή, να σας 
βοηθήσει να κατανοήσετε 
τον εαυτό σας για να ζείτε 
τηνκάθεηµέρατουχρόνου 
στο έπακρο. 
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Επιµέλεια: 
Ειρήνη Χριστοπούλου 
ΕκδόσειρΜεταίχµιο 
Σελ-: 144 

Σε αυτό το ηµερολόγιο ο 
αναγνώστης θα βρει σελίδες 
ερωτικές γραµµένες από 
την πένα µεγάλων δηµιουργών, 

που αναδίδουν πάθος 
και ένταση. Γράµµατα, σπαράγµατα 

κειµένων και στίχων 
αποτυπώνουν σχέσεις 

δυνατές που άλλαξαν τον 
τρόπο µε τον οποίο σκεφτόµαστε 

για τις ανθρώπινες 
σχέσεις, που πέρασαν στην 
Ιστορία, που προκάλεσαν 
τα ήθη της εποχήςτους που 
ενέπνευσαν τη δηµιουργία. 
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Εκδόσεις: ∆ιόπτρα 
Σελ^132 
«Τα"παιδία παίζει"είναι αττική 

σύνταξη. Οι"γέροιπεινάνε"είναι 
κοµµένη σύνταξη». 

Κλασικός ΚΥΡ, πιστός στο 
ραντεβού κάθε χρόνο, µε 
την επικαιρότητα της εποχής 
στο στόχαστρο. Για µια ακόµα 

χρονιά κεντρικό θέµα η 
κρίση, µέσα από την οξυδερκή 

µατιά καιτο ανατρεπτικό 
πενάκιτου κορυφαίου σκιτσογράφου. 

Με το ιδιότυπο 
χιούµορ και την αστείρευτη 
έµπνευση που τον διακρίνουν, 

ο ΚΥΡ σχολιάζει την 
αθώα συγκυβέρνηση, τις 
δόλιες ξένες δυνάµεις τις 
οριζόντιες περικοπές τις 
κάθετες διαπραγµατεύσεις 
(ο Θεός να τις κάνει) και το 
τρελό πανηγύρι µετάθεσης 
ευθυνών. Γέλιο για έναν χρόνο 

αδιαλείπτως 

2013 
Είµαστε µια ωραία 
ατµόσφαιρα 

Κείµενα - επιµέλεκι : 
Βασίλης Σπηλιώπουλος 
Εκδόσεις: Καστανιώτη 
Σελί132 

«Κρίση, µεγάλη κρίση» διαβάζουµε 
να λέει ο Αυλωνίτης, ενώ 

σι' αυτιά µας ηχεί η χαρακτηριστική 
του φωνή. Πρόκειται 

για ένα κινηµατογραφικό ηµερολόγιο, 
αµιγώς ελληνικό, που 

ανιχνεύει την κρίση µέσα ano 
ανάλογες διαχρονικές ατάκες 
γνωστών πρωταγωνιστών του 
παλιού ελληνικού κινηµατογράφου. 

Σπαρταριστό, µε πολύ 
ωραίες φωτογραφίες. 

χρονιά οε... σηµειώοεις 
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