
Åìåßò üìùò (åßôå ãåííçèÞêáìå áíþìáëïé- åßôå ìáò äüèçêå ç
åõêáéñßá íá ôç äïýìå áëëéþò) ðéóôåýïõìå ðùò ïé ó÷Ýóåéò
ìåôáîý ìáò áíôáíáêëïýí êáé ôçí  áõñéáíÞ ìáò óõìðåñéöïñÜ
(åßðáìå, óÞìåñá ìáèçôÝò, áýñéï åñãÜôåò) êáé öñßôôïíôáò óôç
óêÝøç ôçò áðïìüíùóçò åðé÷åéñïýìå áêüìç ìéá öïñÜ íá
êÜíïõìå ìéá ôñýðá óôï ôýìðáíï ôùí äéóôáêôéêþí, ôùí
<<óõíåóôáëìÝíùí>>, ôùí äýóðéóôùí, ôùí óõí-
öñéêáñéóìÝíùí :Äåí  åßíáé ïõôïðßá! ÕðÜñ÷åé êáé ï Üëëïò
äñüìïò. ÂñÝò êé Üëëïõò, áðïôýðùóå ôïõò ðñïâëçìáôéóìïýò
óïõ ÷áñôß, ëÝñùóå ôïõò ôïß÷ïõò, äéáäÞëùóå áõôüíïìá,
æùãñÜöéóå ðáíþ, áíôéóôÜóïõ Ýìðñáêôá óå êÜèå ìïñöÞ
êáôáðßåóçò(óå üëïõò ôïõò öáóéóìïýò-ñáôóéóìïýò
óåîéóìïýò�)
¼÷é ìüíï üôáí èßãåôáé ï êþëïò óïõ. ÁëëÜ üôáí èßãïíôáé êáé
ïé <<Üëëïé>>. Ãéáôß êÜðïéïé <<Üëëïé>> åßíáé åéêüíá áðü ôï
ìÝëëïí óïõ.  How to
1*ðïëëÝò éäÝåò, ðñïâëçìáôéóìïß êáé äéÜèåóç íá ìïéñáóôåßò
ìå Üëëïõò ôéò óêÝøåéò óïõ

2*Ýíá pc êé Ýíá ðñüãñáììá åðåîåñãáóßáò åéêüíáò-êåéìÝíïõ

3*Ýíá ðáêÝôï ÷áñôß Á3

4*ôï öùôïôõðÜäéêï ôçò ãåéôïíéÜò

5* ëßãåò áð ôéò ïéêïíïìßåò óïõ

6*óôñþóéìï êþëïõ
(øÜîéìï óôï éíôåñíÝôé, äéÜâáóìá, êïõâÝíôåò ìå ößëïõò/åò,
áíôáëëáãÞ áðüøåùí-åéêüíùí-Þ÷ùí-åìðåéñéþí êáé Üëëá�)

<<<<[[……]]  ΑΑππόό  σσήήμμεερραα,,  οο  κκααττώώττααττοοςς  μμιισσθθόόςς  ππέέφφττεειι  σστταα  448899,,3388  εευυρρώώ,,  εεννώώ  γγιιαα  ττοουυςς  ννέέοουυςς  κκάάττωω  ττωωνν  2255  ηη  ααμμοοιιββήή  κκααθθοορρίίζζεεττααιι

σστταα  444400,,4444  εευυρρώώ..>>>>

>>>>>>ΣΣεε  μμιιαα  κκοοιιννωωννίίαα  σσττοο  δδηημμόόσσιιοο  λλόόγγοο  ττηηςς  οοπποοίίααςς  θθαα  μμπποορροούύσσεε  κκάάπποοιιοοςς  νν’’  ααννααζζηηττήήσσεειι  σσηημμάάδδιιαα  σσττοοιιχχεειιώώδδοουυςς  κκοοιιννήήςς

λλοογγιικκήήςς,,  οοιι  δδύύοο  ππααρρααππάάννωω  σσεειιρρέέςς  ααππόό  μμόόννεεςς    ττοουυςς  θθαα  έέππρρεεππεε  νναα  εείίννααιι  ααρρκκεεττέέςς..  ΑΑρρκκεεττέέςς  γγιιαα  νναα  σσττεείίλλοουυνν  όόσσοουυςς  ααννεεμμίίζζοουυνν

εελλλληηννιικκέέςς  σσηημμααίίεεςς  ββρροοννττοοφφωωννάάζζοοννττααςς  ππααππααρριιέέςς  ππεερρίί  εεθθννιικκήήςς  εεννόόττηηττααςς,,  εεκκεείί  πποουυ  ττοουυςς  ααξξίίζζεειι::  σσττοο  δδιιάάοολλοο..

ΑΑλλλλάά  όόχχιι  εεδδώώ..  ΕΕδδώώ,,  αακκόόμμαα,,  οο  ππααρρααλλοογγιισσμμόόςς  κκααιι  ηη  ξξεεφφττίίλλαα  ζζοουυνν  λλααμμππρρέέςς  μμέέρρεεςς  δδόόξξααςς..

ΓΓιιαα  όόσσοουυςς  εεππιιμμέέννοουυνν  νν’’  ααρρννοούύννττααιι  νναα  ττοο  κκααττααλλάάββοουυνν  νναα  ττοο  θθυυμμίίσσοουυμμεε::  ΔΔεενν  εείίμμαασσττεε  όόλλοοιι  ττοο  ίίδδιιοο  μμέέσσαα  σσττηηνν  κκρρίίσσηη..  ΔΔεενν

ήήμμαασστταανν  ττοο  ίίδδιιοο  οούύττεε  ππρριινν  σσκκάάσσεειι  ηη  φφοούύσσκκαα  ττοουυ  <<<<εελλλληηννιικκοούύ  οοννεείίρροουυ>>>>,,  οούύττεε  αακκόόμμαα  ππεερριισσσσόόττεερροο  ττώώρραα..

ΟΟ  ααρρχχηηγγόόςς  ττοουυ  σσυυρριιζζαα  σσεε  μμιιαα  ππρρόόσσφφααττηη  δδαακκρρύύββρρεεχχττηη  πποομμππώώδδηη  δδήήλλωωσσήή  ττοουυ  κκααττηηγγόόρρηησσεε  τταα  μμέέλληη  ττηηςς  κκυυββέέρρννηησσηηςς  όόττιι

<<<<δδεενν  εείίννααιι  έέλλλληηννεεςς>>>>..  ((  γγιιααττίί  εείίννααιι  ππρροοδδόόττεεςς,,  υυππάάλλλληηλλοοιι  ττηηςς  ττρρόόιικκααςς,,  ππααττρριιδδοοκκάάππηηλλοοιι,,  μμππλλααμμππλλααμμππλλαα))

ΚΚααιι  έέλλεεγγεε  ((  ωω,,  ττιι  έέκκππλληηξξηη!!  ))  μμααλλαακκίίεεςς..

ΓΓιιααττίί  τταα  μμέέλληη  ττηηςς  κκυυββέέρρννηησσηηςς  ΕΕΙΙΝΝΑΑΙΙ  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΕΕΣΣ..

ΌΌππωωςς  τταα  ααφφεεννττιικκάά  πποουυ  ππρροοχχωωρροούύνν  σσεε  μμααζζιικκέέςς  ααπποολλύύσσεειιςς,,  μμεειιώώσσεειιςς  μμιισσθθώώνν  κκααιι  σσυυγγκκιιννηηττιικκέέςς  ππρροοττρροοππέέςς  γγιιαα  θθυυσσίίεεςς  γγιιαα  νναα

σσώώσσοουυμμεε  όόλλοοιι  μμααζζίί  τταα  δδιιααφφεεύύγγοονντταα--δδιικκάά  ττοουυςς--  κκέέρρδδηη  ΕΕΙΙΝΝΑΑΙΙ  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΕΕΣΣ..

ΌΌππωωςς  οοιι  ιιδδιιοοκκττήήττεεςς  δδιιααμμεερριισσμμάάττωωνν  πποουυ  <<<<κκιι  ααυυττοοίί  δδεε  ββγγααίίννοουυνν  ρρεε  ππααιιδδιιάά>>>>  κκιι  έέχχοουυνν  έέττοοιιμμηη  ττηηνν  έέξξωωσσηη    σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη

κκααθθυυσσττέέρρηησσηηςς  κκααττααββοολλήήςς  ττοουυ  ννοοιικκιιοούύ  ΕΕΙΙΝΝΑΑΙΙ  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΕΕΣΣ..

ΌΌππωωςς  οοιι  εελλεεγγκκττέέςς  σστταα  λλεεωωφφοορρεείίαα,,  πποουυ  μμέέσσαα  σσττηη  δδυυσσκκοολλόόττεερρηη  οοιικκοοννοομμιικκήή  σσυυννθθήήκκηη  ττωωνν  ττεελλεευυττααίίωωνν  δδεεκκααεεττιιώώνν,,  εεππιιλλέέγγοουυνν

ννεε  εεππιιββιιώώννοουυνν  κκυυννηηγγώώννττααςς  ααυυττοούύςς  πποουυ  δδεενν  έέχχοουυνν  αακκυυρρώώσσεειι  ττοο  γγααμμηημμέέννοο  εειισσιιττήήρριιοο  μμεε  ττηηνν  ααυυξξηημμέέννηη  ττιιμμήή  ττοουυ  ΕΕΙΙΝΝΑΑΙΙ

ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΕΕΣΣ..

Ãéá åìÜò ç åðéëïãÞ íá åêöñáóôïýìå ìå Ýíôõðï äåí åßíáé
ðïëõôÝëåéá ïýôå ðñÜîç áð� ôçí ïðïßá èá áíôëÞóïõìå
ðïëéôéêÜ Þ ïéêïíïìéêÜ óõìöÝñïíôá, áëëÜ æÞôçìá
åðéâßùóçò. ÌáêñéÜ êáé å÷èñéêÜ óå êüììáôá, ìÞíôéá, ÌÊÏ,
êáèïäçãçôÝò êáé íôáâáôæÞäåò äçìéïõñãïýìå áõôüíïìá êé
åðéäéþêïõìå Ýóôù êáé ìßá óôéãìÞ åðáöÞò ìå ôïõò
óõììáèçôÝò ìáò (áêüìá êé áí ç åðüìåíç åßíáé íá
óêßóïõí ôï Ýíôõðü ìáò). Åßìáóôå ìßá ìåéïøçößá ç ïðïßá
óå áíôßèåóç ìå ôéò êáíéâáëéêÝò êáé öáóéóôïåéäåßò
áðüøåéò ðïõ âáóéëåýïõí óôçí êïéíùíßá- êáé óôï ó÷ïëåßï
ìáò- äéáäßäïõìå êáé óôçñßæïõìå ôï ëüãï ìáò ìå
åðé÷åéñÞìáôá êáé ü÷é Üíáñèñåò êñáõãÝò ðïëÝìïõ êáé
êåíÜ óõíèÞìáôá. Áðü îåêÜèáñç óêïðéÜ: óÞìåñá
ìáèçôÝò/ôñéåò, áýñéï åñãÜôåò/ôñéåò.
ÏËÏÉ ÌÁÆÉ ÊÁÉ Ï×É Ï ÊÁÈÅÍÁÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÁÑÔÇ ÔÏÕ
(Þ� üðïéïò êïéôÜåé ôïí êþëï ôïõ æåé ìéá æùÞ ôïõ êþëïõ�)
Ï êáèÝíáò êáé ç êáèåìßá áðü ôñáâÜåé êáèçìåñéíÜ æüñéá
üðùò áõôÜ ðïõ ðñïêýðôïõí ìÝóá áðü áíôéðáñáèÝóåéò ìå
ìáèçôÝò Þ  êáèçãçôÝò êáé äéåõèõíôÝò. Âñéæüìáóôå ìå ôá
ôóéñÜêéá Þ ôïõò ñïõöéÜíïõò, õðåñáóðéæüìáóôå ôïõò
óõììáèçôÝò ìáò üôáí èßãïíôáé áðü Ýíá íôáÞ êáèçãçôÞ,
áêüìá åêäçëþíïõìå ôçí áëëçëåããýç ìáò óôá âÜóáíá
ðïõ ôñáâÜíå ãéá ðáñÜäåéãìá ïé êáèáñßóôñéåò Þ Üëëïé/åò
óôùí ïðïßùí ôç èÝóç èá âñåèïýìå áýñéï. ÐïëëÝò öïñÝò
áíôéäñïýìå åíóôéêôùäþò óå ìéá áðïâïëÞ åíüò ößëïõ áðü
ôç äéåýèõíóç.  
¼ëá áõôÜ üìùò ðåñéïñßæïíôáé ìÝóá óå êëßêåò êáé
ðáñÝåò, óôñéìþ÷íïíôáé  óôá äéáâÜóìáôá êáé ôá
êùëïöñïíôéóôÞñéá, Þ óå áðñüóùðåò êïõâÝíôåò óôï face-
book Þ ìÝóù ìçíõìÜôùí óôï êéíçôü. ÐïëëÝò öïñÝò ïé
öñßêåò ôïõ êáèåíüò/ìéáò áðü åìÜò áðïóéùðþíôáé êáé
îå÷íéïýíôáé. 

óÜðéá âßäá # 5

antifá edition

+<<ç ìÝñá ôçò ãõíáßêáò>>

ΌΌππωωςς  οοιι  φφαασσίίσσττεεςς,,  ααυυττέέςς  οοιι  γγλλοοιιώώδδεειιςς

ππααρρωωδδίίεεςς  ττοουυ  ΛΛεεωωννίίδδαα  ,,  πποουυ  ιισσττοορριικκάά  υυππήήρρξξαανν

ππάάννττοοττεε  κκααιι  ππααννττοούύ  ααππεερργγοοσσππάάσσττεεςς  κκααιι

ππλληηρρωωμμέέννοοιι  λλαακκέέδδεεςς  ττωωνν  ααφφεεννττιικκώώνν  κκααιι  ττοουυ

κκρράάττοουυςς  ((ααλλλλάά  ττώώρραα  κκιι  ααυυττοοίί  ττηη  μμάάσσκκαα  ττοουυ

<<<<ααγγαανναακκττιισσμμέέννοουυ>>>>))  ΕΕΙΙΝΝΑΑΙΙ  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΕΕΣΣ..

ΌΌππωωςς  οοιι  μμππάάττσσοοιι  ,,  ττοο  μμοοννααδδιικκόό  γγααμμηημμέέννοο

εεππάάγγγγεελλμμαα  πποουυ  δδεενν  έέχχεειι  χχττυυππήήσσεειι  ηη  κκρρίίσσηη  σσ’’

ααυυττήή  ττηη  χχώώρραα,,  πποουυ  σσττέέκκοοννττααιι  εεκκεείί  μμεε  τταα

εελλλληηννιικκάά  δδαακκρρυυγγόόνναα  κκααιι  τταα  γγκκλλοοππ  ττοουυςς  ΕΕΙΙΝΝΑΑΙΙ

ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΕΕΣΣ..

ΕΕμμεείίςς  δδεενν  εείίμμαασσττεε  έέλλλληηννεεςς..

ΚΚααιι  εείίμμαασσττεε  ππεερρήήφφααννοοιι  γγιι  ααυυττόό..  ΓΓιιααττίί

κκρρααττοούύσσααμμεε  ππάάνντταα  ττιιςς  ρροοχχάάλλεεςς  μμααςς  όόχχιι  γγιιαα

μμαακκρριιννοούύςς  εεχχθθρροούύςς  πποουυ  δδεε  θθαα  σσυυννααννττήήσσοουυμμεε

πποοττέέ,,  ααλλλλάά  γγιι  ααυυττοούύςς  πποουυ  κκαατταασσττρρέέφφοουυνν  ττηη

ζζωωήή  μμααςς  κκααθθηημμεερριιννάά,,  εεδδώώ,,  μμέέσσαα  σσ’’  ααυυττήή  ττηηνν

ττααξξιικκήή  κκοοιιννωωννίίαα..  ΓΓιιααττίί  μμεεγγααλλώώσσααμμεε  σσ’’  ααυυττόόνν

ττοονν  κκωωλλόόττοοπποο,,  μμιισσώώννττααςς    τταα  κκάάθθεε  λλοογγήήςς

ααφφεεννττιικκάά  κκααιι  ττοο  κκρράάττοοςς  ττοουυςς  κκααιι

υυππεερραασσππιισσττήήκκααμμεε  κκάάθθεε  κκάάθθεε  εεννέέρργγεειιαα  κκααιι

ππρρωωττοοββοουυλλίίαα  πποουυ  ττοουυςς  εεππιιττίίθθεεττααιι,,  δδίίννοοννττααςς

χχώώρροο  σσττηηνν  οορργγήή  κκααιι  ττηηνν  ζζωωήή  μμααςς..  ΓΓιιααττίί

εείίμμαασσττεε  έένναα  μμεε  ττοουυςς  μμεεττααννάάσσττεεςς,,  εείίμμαασσττεε

μμααθθηηττέέςς  εερργγάάττεεςς  άάννεερργγοοιι  όόππωωςς  κκιι  ααυυττοοίί..  ΓΓιιααττίί

αανν  υυππάάρρχχεειι  κκάάττιι  πποουυ  νναα  σσεε  ξξεεχχωωρρίίζζεειι  σσ’’  ααυυττήή

ττηηνν  εεπποοχχήή  δδεενν  εείίννααιι  ττιι  γγρράάφφεειι  ηη

γγααμμωωττααυυττόόττηηττάά  σσοουυ..  ΕΕίίννααιι  ττοο  ππώώςς  σσττέέκκεεσσααιι,,

πποοιιοουυςς  εεππιιλλέέγγεειιςς  νναα  έέχχεειιςς  ααππέέννααννττίί  σσοουυ  κκααιι

πποοιιοουυςς  δδίίππλλαα  σσοουυ..  ΚΚααιι  εείίννααιι  κκάάττιι  πποουυ  θθέέλλεειι

ππρροοσσππάάθθεειιαα  γγιιαα  ττηηνν  οοιικκοοδδόόμμηησσηη  σσχχέέσσεεωωνν,,

θθέέλλεειι  ππεείίσσμμαα,,  θθέέλλεειι  χχρρόόννοο  κκααιι  θθέέλλεειι

ααξξιιοοππρρέέππεειιαα..  ΟΟύύττεε  κκλλάάψψεεςς,,  οούύττεε  γγκκρρίίννιιεεςς,,  οούύττεε

κκααφφεεννεειιαακκέέςς  μμπποούύρρδδεεςς    γγιιαα  ττοοuuςς  <<<<

κκααττααρρααμμέέννοουυςς  ττοουυςς  γγεερρμμααννοούύςς  πποουυ  ββάάλλααννεε

σσττοο  μμάάττιι  ττηηνν  εελλλλααδδίίττσσαα  μμααςς>>>>

ΞΞααννάά  κκααιι  ξξααννάά  κκααιι  ξξααννάά  //
ΟΟ  ππόόλλεεμμόόςς  ττοουυςς  εείίννααιι  ππααννττοούύ  //  

ΟΟ  εεχχθθρρόόςς  μμααςς  εείίννααιι  εεδδώώ..  



ÁÁõõôôüü  ôôïï  êêååßßììååííïï  ááððååõõèèýýííååôôááéé  óóåå  üüóóååòò  ááððüü  ååóóÜÜòò  ããééïïññôôÜÜææååôôåå  ììåå  ïïððïïééïïííääÞÞððïïôôåå  ôôññüüððïï  ôôççíí  88  ÌÌÜÜññôôçç..  ÓÓåå  üüóóååòò  ááððüü  ååóóÜÜòò
ððßßííååôôåå  óóôôççíí  õõããååßßáá  ôôççòò  <<<<ããõõííááééêêååßßááòò  ááððååëëååõõèèÝÝññùùóóççòò>>>>..  ÓÓåå  üüóóååòò  ááððüü  ååóóÜÜòò  ääåå  ããííùùññßßææååôôåå  ððüüóóçç  ââßßáá  ììððïïññååßß  ííáá  ÷÷ùùññÝÝóóååéé
ôôïï  ëëááììððååññüü  ððÜÜññôôéé--îîååööÜÜííôôùùììáá  ôôççòò  ììÝÝññááòò  ááõõôôÞÞòò..  ÐÐßßóóùù  ááððüü  ôôïï  ååêêèèááììââùùôôééêêüü  ììááêêééããééÜÜææ  êêááéé  ôôáá  ôôññééááííôôÜÜööõõëëëëáá  ôôççòò  ââññááääééÜÜòò  êêññýýââååôôááéé

çç  ââááññââááññüüôôççôôáá  ôôùùíí  ááööååííôôééêêþþíí  ððññïïòò  ôôççíí  ååññããááôôééêêÞÞ  ôôÜÜîîçç..
ÐÐééïï  óóõõããêêååêêññééììÝÝííáá

ÓÓôôééòò  88  ÌÌááññôôßßïïõõ    11885577  óóôôçç  ÍÍÝÝáá  ÕÕüüññêêçç,,  ååññããÜÜôôññééååòò  óóåå  ååññããïïóóôôÜÜóóééïï  ééììááôôééóóììïïýý  îîååóóççêêþþèèççêêááíí  ääééååêêääééêêþþííôôááòò  ôôáá  ääééêêááééþþììááôôÜÜ
ôôïïõõòò  ùùòò  ããõõííááßßêêååòò  ååññããááææüüììååííååòò,,  ÝÝêêááííááíí  ááððååññããßßáá  ëëüüããùù  ôôùùíí  ÜÜèèëëééùùíí  óóõõííèèççêêþþíí  ååññããááóóßßááòò  ääééááääççëëþþííïïííôôááòò  óóôôïïõõòò  ääññüüììïïõõòò  ããééáá

ððññþþôôçç  ööïïññÜÜ..  ÓÓýýííèèççììÜÜ  ôôïïõõòò  <<<<øøùùììßß  êêááéé  ôôññééááííôôÜÜööõõëëëëáá>>>>,,  ääççëëááääÞÞ  ïïééêêïïííïïììééêêÞÞ  ááóóööÜÜëëååééáá  ((øøùùììßß))  êêááéé  êêááëëýýôôååññçç
ððïïééüüôôççôôáá  ææùùÞÞòò  ((ôôññééááííôôÜÜööõõëëëëáá))..  ÇÇ  88çç  ÌÌÜÜññôôçç  ååßßííááéé  ááööééååññùùììÝÝííçç  óóôôïïíí  ááããþþííáá  ááõõôôüü..  ÊÊááèèééååññþþèèççêêåå  ùùòò  ððááããêêüüóóììééáá  ììÝÝññáá  ôôççòò

ããõõííááßßêêááòò  ììååôôÜÜ  ááððüü  ððññüüôôááóóçç  ôôççòò  ããååññììááííßßääááòò  óóïïóóééááëëßßóóôôññééááòò  ÊÊëëÜÜññáá  ÔÔóóÝÝôôêêééíí  ôôïï  11991100  êêááôôÜÜ  ôôçç  ääééÜÜññêêååééáá  ôôççòò  22ççòò
ääééååèèííïïýýòò  ääééÜÜóóêêååøøççòò  óóôôççíí  ÊÊïïððååãã÷÷ÜÜããçç..  ÏÏéé  óóõõííèèÞÞêêååòò  ååññããááóóßßááòò  üüëëáá  ááõõôôÜÜ  ôôáá  ÷÷ññüüííééáá  ääååíí  ÜÜëëëëááîîááíí  êêááèèüüëëïïõõ,,  ììÝÝ÷÷ññéé  ôôïï

11991111  üüððïïõõ  ÝÝííáá  ôôññááããééêêüü  ããååããïïííüüòò  óóççììÜÜääååøøåå  ôôççíí  ééóóôôïïññßßáá..
ÓÓôôééòò  2255  ÌÌááññôôßßïïõõ  11991111  óóôôïï  ååññããïïóóôôÜÜóóééïï  <<<<ttrriiaannggllee  wweesstt  ccoommppaannyy>>>>  óóôôçç  ÍÍ..  ÕÕüüññêêçç  ððïïõõ  220000  ããõõííááßßêêååòò

((ììååôôááííÜÜóóôôññééååòò  ääååýýôôååññççòò  ããååííééÜÜòò  êêááéé  ááííÞÞëëééêêååòò  ïïéé  ððååññééóóóóüüôôååññååòò))  ååññããÜÜææïïííôôááíí  ììåå  ôôïï  ÷÷ááììççëëüüôôååññïï  ììååññïïêêÜÜììááôôïï  ôôççòò
ááããïïññÜÜòò,,  ÷÷ùùññßßòò  êêááììßßáá  ááóóööÜÜëëééóóçç  êêááéé  óóåå  ååííôôååëëþþòò    ááííèèõõããééååééííÝÝòò  óóõõííèèÞÞêêååòò,,  îîÝÝóóððááóóåå  ööùùôôééÜÜ  ÝÝííáá  ôôÝÝôôááññôôïï  ððññééíí

ôôååëëååééþþóóååéé  çç  ååííôôååêêÜÜùùññçç  ââÜÜññääééÜÜ  ôôïïõõòò  ììåå  ááððïïôôÝÝëëååóóììáá  ííáá  êêááïïýýíí  ææùùííôôááííÝÝòò  114466  ååññããÜÜôôññééååòò..  ÇÇ  ôôññááããééêêÞÞ  ááõõôôÞÞ
êêááôôÜÜóóôôááóóçç  ïïööååßßëëååôôåå  óóôôáá  ááööååííôôééêêÜÜ  ôôáá  ïïððïïßßáá  ååßß÷÷ááíí  êêëëååééääþþóóååéé  ôôééòò  ððüüññôôååòò  ôôééòò  ââééïïôôåå÷÷ííßßááòò  ððññïïòò  ááððïïôôññïïððÞÞ

ððññïïóóÝÝëëååõõóóççòò  óóõõííääééêêááëëééóóôôééêêþþíí  ïïññããÜÜííùùíí  ððïïõõ  ððááññááêêééííïïýýóóááíí  ôôïïõõòò  ååññããÜÜôôååòò//ååññããÜÜôôññééååòò  óóåå  ááððååññããééááêêÝÝòò
êêééííççôôïïððïïééÞÞóóååééòò..  ÇÇ  ááððÜÜííôôççóóçç  ôôùùíí  ááööååííôôééêêþþíí  óóôôáá  ââááóóééêêÜÜ  ááééôôÞÞììááôôáá,,  ððïïõõ  ëëßßããååòò  ììÝÝññååòò  ððññééíí  ååßß÷÷ááíí

èèÝÝóóååéé  ïïéé  ååññããÜÜôôññééååòò  ééììááôôééóóììïïýý  êêááôôååââááßßííïïííôôááòò  óóåå  ááððååññããßßáá,,  ÞÞôôááíí  çç  ääïïëëïïööïïííßßáá..  2255000000  ääééááääççëëùùôôÝÝòò
êêááôôÝÝââççêêááíí  óóôôïïíí  ääññüüììïï..  ÇÇ  êêééííççôôÞÞññééïïòò  ääýýííááììçç  ÞÞôôááíí  ììééáá  ääååêêááååððôôÜÜ÷÷ññïïííçç  ååññããÜÜôôññééáá,,  çç  êêëëÜÜññáá,,  çç
ïïððïïßßáá  ááããííüüççóóåå  ôôççíí  ááííääññïïêêññááôôïïýýììååííçç  óóõõííääééêêááëëééóóôôééêêÞÞ  ååððééôôññïïððÞÞ  ëëÝÝããïïííôôááòò  ::  ««ÅÅßßììááéé  ååññããÜÜôôññééáá..

ÊÊïïõõññÜÜóóôôççêêáá  ííáá  ááêêïïýýùù  ððùùòò  ððññÝÝððååéé  ííáá  êêÜÜííïïõõììåå  ååððééììïïííÞÞ..  ÅÅããþþ  ëëÝÝùù  ííáá  ððññïï÷÷ùùññÞÞóóïïõõììåå  óóåå  ããååííééêêÞÞ
ááððååññããßßáá..  ÔÔþþññáá..»»  ËËßßããååòò  ììÝÝññååòò  ááññããüüôôååññáá  êêÜÜððïïééïïéé  ááððüü  ôôïï  ððëëÞÞèèïïòò  ÝÝððååööôôááíí  ííáá  ððÝÝööôôïïõõíí  ããõõííááééêêååßßáá

óóþþììááôôáá  ááððüü  ôôïïíí  88ïï  üüññïïööïï  ôôïïõõ  ååññããïïóóôôááóóßßïïõõ  ááêêïïëëïïõõèèïïýýììååííååòò  ááððüü  ««ððááññÜÜääïïîîååòò»»  ììððÜÜëëååòò
ññïïýý÷÷ùùíí  ííáá  ôôééòò  ááêêïïëëïïõõèèïïýýíí  êêááßßããïïííôôÜÜòò  ôôååòò..

ÔÔïï  ääééêêááóóôôÞÞññééïï  ööõõóóééêêÜÜ  ááèèþþùùóóåå  ôôïïõõ  ääýýïï  ééääééïïêêôôÞÞôôååòò  ôôççòò  ââééïïôôåå÷÷ííßßááòò  êêááéé  óóôôççíí  êêááôôççããïïññßßáá  üüôôéé
ïïéé  ððüüññôôååòò  ââññÝÝèèççêêááíí  êêëëååééääùùììÝÝííååòò  ôôççíí  óóôôééããììÞÞ  ôôïïõõ  ááôôõõ÷÷ÞÞììááôôïïòò    ááõõôôïïßß  ááððÜÜííôôççóóááíí  ððùùòò  ääååíí

ááííôôééëëÞÞööèèççêêááíí  ððïïôôÝÝ  êêÜÜôôéé  ôôÝÝôôïïééïï..
ÌÌååôôÜÜ  ááêêïïëëïïýýèèççóóåå  çç  ëëÞÞèèçç  ôôáá  ááööååííôôééêêÜÜ  ááõõîîÜÜííïïõõíí  ôôïïõõòò  ììééóóèèïïýýòò  êêááéé  ««ââååëëôôééþþííïïõõíí»»  ôôééòò

óóõõííèèÞÞêêååòò  ååññããááóóßßááòò  ììåå  ôôççíí  ððññïïóóèèÞÞêêçç  ððõõññááóóööÜÜëëååééááòò..  ÊÊëëååßßííïïííôôááòò  ììééáá  ããééáá  ððÜÜííôôáá  ôôáá  óóôôüüììááôôáá  üüëëùùíí
ááõõôôþþíí  ððïïõõ  èèÝÝëëççóóááíí  ííáá  ääééááììááññôôõõññççèèïïýýíí  ããééáá  ôôïï  ððééïï  ööññééêêééááóóôôééêêüü  ÝÝããêêëëççììáá  óóôôççíí  ééóóôôïïññßßáá  ôôççòò
ããõõííááééêêååßßááòò  ååêêììååôôÜÜëëëëååõõóóççòò..  ÇÇ  88çç    ôôïïõõ  ôôááééññééÜÜææååéé  ÌÌÜÜññôôçç  óóôôééòò  ööëëååããüüììååííååòò  ååññããááææüüììååííååòò  ôôïïõõ
óóÞÞììååññáá..  ÔÔééòò  ååêêääééääüüììååííååòò  ììååôôááííÜÜóóôôññééååòò  ððïïõõ  ååßßííááéé  ööõõëëááêêééóóììÝÝííååòò  óóôôáá  êêÜÜôôååññããáá  ôôùùíí  ïïßßêêùùíí  ááííïï÷÷ÞÞòò,,
ôôééòò  ÷÷ááññïïýýììååííååòò  ððùùëëÞÞôôññééååòò,,  ôôééòò  ääééááèèÝÝóóééììååòò  ããêêááññóóüüííååòò..  ÊÊááéé    ððÜÜííùù  ááðð  üüëëáá  óóôôééòò  ããõõííááßßêêååòò  ððïïõõ
ååððééììÝÝííïïõõíí  ííáá  ááããùùííßßææïïííôôááéé  ôôüüóóïï  ååííÜÜííôôééáá  óóôôççíí  ååêêììååôôÜÜëëëëååõõóóçç  üüóóïï  êêááéé  óóôôïïõõòò  ññüüëëïïõõòò  ððïïõõ  ôôïïõõòò

ååððééââÜÜëëååéé  ááõõôôÞÞ  çç  êêïïééííùùííßßáá.. δεν είναι όλες οι γυναικες σαν τις γκόμενες

του marie claire, 

είναι πιο ωραίες


