
Ελλάδα | Κόσμος | VivaSport | Οικονομία | Περιβάλλον | Γυναίκα | Άντρας | Παιδί | Υγεία | Τέχνη | Αστεία-Παράξενα

Αρχική  | VivaSex  | Lifestyle  | Διασκέδαση  | Ζώδια - Άστρα  | Μαγειρική  | Auto - Moto  | Τεχνολογία  | Ακίνητα  | Θάλασσα  | Σπίτι

ΑθήναΑθήνα

10°C10°C

ΘεσσαλονίκηΘεσσαλονίκη

6 °C6 °C

ΠάτραΠάτρα

8 °C8 °C

ΗράκλειοΗράκλειο

13 °C13 °C

Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012

Γιορτάζουν:Ευσέβιος , Ευσεβής, Ευσεβεία, Σέβη,Γιορτάζουν:Ευσέβιος , Ευσεβής, Ευσεβεία, Σέβη,
ΕυσεβούλαΕυσεβούλα

Περιβάλλον:Περιβάλλον: Drywaste: πρόγραμμα ξήρανσης οικιακών Drywaste: πρόγραμμα ξήρανσης οικιακών
οργανικών αποβλήτων από το ΕΜΠοργανικών αποβλήτων από το ΕΜΠ
Την ανάπτυξη και παρουσίαση τουΤην ανάπτυξη και παρουσίαση τουκαινοτόμου συστήματος οικιακής ξήρανσηςκαινοτόμου συστήματος οικιακής ξήρανσης για την οικιακή για την οικιακή
επεξεργασία οργανικών αποβλήτωνεπεξεργασία οργανικών αποβλήτωνDrywasteDrywaste έχει αναλάβει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. έχει αναλάβει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Σύμφωνα με τηνΣύμφωνα με την Πράσινη ΒίβλοΠράσινη Βίβλο για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(Βρυξέλλες , 3.12.2008 COM(2008) 811 {SEC(2008) 2936} ), ως βιολογικά απόβλητα νοούνται τα(Βρυξέλλες , 3.12.2008 COM(2008) 811 {SEC(2008) 2936} ), ως βιολογικά απόβλητα νοούνται τα
βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων, τα απορρίμματα τροφών, των μαγειρείων νοικοκυριών,βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων, τα απορρίμματα τροφών, των μαγειρείων νοικοκυριών,
εστιατορίων, μονάδων εστίασης, καταστημάτων λιανικής πώλησης και παρεμφερή απόβλητα εγκαταστάσεωνεστιατορίων, μονάδων εστίασης, καταστημάτων λιανικής πώλησης και παρεμφερή απόβλητα εγκαταστάσεων
επεξεργασίας τροφίμων.επεξεργασίας τροφίμων.

Υπολογίζεται ότι στην Ε.Ε. παράγονται ετησίως 76,5-102 εκατομμύρια τόνοι αποβλήτων από τρόφιμα καιΥπολογίζεται ότι στην Ε.Ε. παράγονται ετησίως 76,5-102 εκατομμύρια τόνοι αποβλήτων από τρόφιμα και
κήπους που περιέχονται σε ανάμεικτα αστικά απορρίμματα και έωςκήπους που περιέχονται σε ανάμεικτα αστικά απορρίμματα και έως  37 εκατομμύρια τόνοι από τη 37 εκατομμύρια τόνοι από τη
βιομηχανία ειδών διατροφής και ποτώνβιομηχανία ειδών διατροφής και ποτών. Τα. Τα βιοαποικοδομήσιμαβιοαποικοδομήσιμα απόβλητα είναι συνήθως υγρά απόβλητα είναι συνήθως υγρά
απόβλητα που υφίστανται σήψη. Υπάρχουν δύο κύριες ροές τέτοιων αποβλήτων – τα πράσινα πουαπόβλητα που υφίστανται σήψη. Υπάρχουν δύο κύριες ροές τέτοιων αποβλήτων – τα πράσινα που
προέρχονται από κήπους, πάρκα κ.α. και τα απόβλητα μαγειρείων.προέρχονται από κήπους, πάρκα κ.α. και τα απόβλητα μαγειρείων.

Τα πρώτα έχουν συνήθωςΤα πρώτα έχουν συνήθως 50-60% περιεκτικότητα σε νερό50-60% περιεκτικότητα σε νερό  και περισσότερη ξυλώδη ουσία και περισσότερη ξυλώδη ουσία
(λιγνοκυτταρίνη), ενώ τα δεύτερα δεν περιέχουν ξυλώδη ουσία αλλά νερό σε ποσοστό 80%(λιγνοκυτταρίνη), ενώ τα δεύτερα δεν περιέχουν ξυλώδη ουσία αλλά νερό σε ποσοστό 80%

Σήμερα, εφαρμόζονταιΣήμερα, εφαρμόζονται πολύ διαφορετικές εθνικές πολιτικές διαχείρισηςπολύ διαφορετικές εθνικές πολιτικές διαχείρισης των βιολογικών αποβλήτων, οι των βιολογικών αποβλήτων, οι
οποίες κυμαίνονται από ελάχιστα μέτρα σε ορισμένα κράτη μέλη έως φιλόδοξες πολιτικές σε άλλα. Αυτόοποίες κυμαίνονται από ελάχιστα μέτρα σε ορισμένα κράτη μέλη έως φιλόδοξες πολιτικές σε άλλα. Αυτό
μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και σε παρεμπόδιση ή καθυστέρηση τηςμπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και σε παρεμπόδιση ή καθυστέρηση της
πλήρους χρήσης προηγμένων τεχνικών διαχείρισης των βιολογικών αποβλήτων.πλήρους χρήσης προηγμένων τεχνικών διαχείρισης των βιολογικών αποβλήτων.

Mια πολλά υποσχόμενη τεχνική επεξεργασίας των οργανικών οικιακών απορριμμάτων, είναι η ενθάρρυνσηMια πολλά υποσχόμενη τεχνική επεξεργασίας των οργανικών οικιακών απορριμμάτων, είναι η ενθάρρυνση
των πολιτών, στο να διαχωρίζουν και να ξηραίνουν το Βιοαποδομήσιμο κλάσμα των οικιακών απορριμμάτωντων πολιτών, στο να διαχωρίζουν και να ξηραίνουν το Βιοαποδομήσιμο κλάσμα των οικιακών απορριμμάτων
στην πηγή (δηλ. στις οικίες) προκειμένου να μειωθεί σημαντικά η μάζα και ο όγκος τους.στην πηγή (δηλ. στις οικίες) προκειμένου να μειωθεί σημαντικά η μάζα και ο όγκος τους.

Γενικά, το περιεχόμενο σε υγρασία των οικιακών απορριμμάτων είναι υψηλό, αλλά ποικίλει σημαντικά. ΟΓενικά, το περιεχόμενο σε υγρασία των οικιακών απορριμμάτων είναι υψηλό, αλλά ποικίλει σημαντικά. Ο
μέσος όρος υγρασίας των οικιακών απορριμμάτων κυμαίνεται μεταξύ 55% και 85%, τιμές που θεωρούνταιμέσος όρος υγρασίας των οικιακών απορριμμάτων κυμαίνεται μεταξύ 55% και 85%, τιμές που θεωρούνται
σημαντικά υψηλές. Γι’ αυτό το λόγο η απομάκρυνση αυτής προκαλεί σημαντική μείωση του όγκου τωνσημαντικά υψηλές. Γι’ αυτό το λόγο η απομάκρυνση αυτής προκαλεί σημαντική μείωση του όγκου των
οικιακών οργανικών απορριμμάτων.οικιακών οργανικών απορριμμάτων.

Στόχος Έργου:Στόχος Έργου:  Επιδίωξη του «DRYWASTE» είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η εξέταση, η βελτιστοποίηση Επιδίωξη του «DRYWASTE» είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η εξέταση, η βελτιστοποίηση
και η αξιολόγηση, ενός καινοτόμου συστήματος οικιακής ξήρανσης, του βιοαποδομήσιμου κλάσματος τωνκαι η αξιολόγηση, ενός καινοτόμου συστήματος οικιακής ξήρανσης, του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των
οικιακών οργανικών απορριμμάτων, προκειμένου να επέλθειοικιακών οργανικών απορριμμάτων, προκειμένου να επέλθει σημαντική μείωση της μάζας και του όγκου σημαντική μείωση της μάζας και του όγκου
αυτώναυτών, στην πηγή., στην πηγή.

Το τελικό ξηρό υπόλοιπο, χωρίς την περιεχόμενη υγρασία και με την αδρανοποίηση των παθογόνωνΤο τελικό ξηρό υπόλοιπο, χωρίς την περιεχόμενη υγρασία και με την αδρανοποίηση των παθογόνων
οργανισμών λόγω της έλλειψης αυτής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τηνοργανισμών λόγω της έλλειψης αυτής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή πράσινης ενέργειαςπαραγωγή πράσινης ενέργειας,,
γεγονός που έρχεται σε πλήρη συμφωνία με την περιβαλλοντική Ευρωπαϊκή κοινοτική νομοθεσία,γεγονός που έρχεται σε πλήρη συμφωνία με την περιβαλλοντική Ευρωπαϊκή κοινοτική νομοθεσία,
αποφέροντας πολλαπλά οφέλη σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.αποφέροντας πολλαπλά οφέλη σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα DRYWASTE τέθηκε σε εφαρμογή από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε συνεργασία μεΤο πρόγραμμα DRYWASTE τέθηκε σε εφαρμογή από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε συνεργασία με
τον φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης Δήμο Παπάγου – Χολαργού και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμ Lifeτον φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης Δήμο Παπάγου – Χολαργού και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμ Life
της ΕΕ.  Yπεύθυνη του έργου είναι η Καθηγήτρια του Ε.Μ.Π κα Μαρία Λοϊζίδου.της ΕΕ.  Yπεύθυνη του έργου είναι η Καθηγήτρια του Ε.Μ.Π κα Μαρία Λοϊζίδου.
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Περιβάλλον : Δείτε επίσης:Περιβάλλον : Δείτε επίσης:

Τουρισμός και κλιματική αλλαγή πίσω από τις επιθέσειςΤουρισμός και κλιματική αλλαγή πίσω από τις επιθέσεις
καρχαριώνκαρχαριών

Διπλάσιος  ήταν  πέρυσι  ο  αριθμός  των  νεκρών  από  επίθεση  καρχαριών,Διπλάσιος  ήταν  πέρυσι  ο  αριθμός  των  νεκρών  από  επίθεση  καρχαριών,
συγκριτικά με το 2010, με τους επιστήμονες να υποστηρίζουν ότι η αύξηση τωνσυγκριτικά με το 2010, με τους επιστήμονες να υποστηρίζουν ότι η αύξηση των
επιθέσεων οφείλεται στην ανάπτυξη του τουρισμού και την αλλαγή του τρόπουεπιθέσεων οφείλεται στην ανάπτυξη του τουρισμού και την αλλαγή του τρόπου
ζωής των καρχαριών λόγω της κλιματικής αλλαγής.ζωής των καρχαριών λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Η νυχτοπεταλούδα Μάτα ΧάριΗ νυχτοπεταλούδα Μάτα Χάρι

Ερευνητές του ΜΙΤ τοποθέτησαν σε νυκτοπεταλούδα ένα εμφύτευμα που τουςΕρευνητές του ΜΙΤ τοποθέτησαν σε νυκτοπεταλούδα ένα εμφύτευμα που τους
επέτρεψε  να  ελέγχουν  την  κίνηση της.  Η εξέλιξη  ανοίγει τον  δρόμο για  τηνεπέτρεψε  να  ελέγχουν  την  κίνηση της.  Η εξέλιξη  ανοίγει τον  δρόμο για  την
χρήση των εντόμων ως κατασκόπων.χρήση των εντόμων ως κατασκόπων.

Δύσκολοι καιροί για κορμοράνουςΔύσκολοι καιροί για κορμοράνους

Οι ψαράδες τα αποκαλούν "συνεταιράκια" γιατί μοιράζονται μαζί τους τα ψάριαΟι ψαράδες τα αποκαλούν "συνεταιράκια" γιατί μοιράζονται μαζί τους τα ψάρια
της λίμνης Βιστωνίδας. Οι κορμοράνοι, αν και είναι από τους πλέον τακτικούςτης λίμνης Βιστωνίδας. Οι κορμοράνοι, αν και είναι από τους πλέον τακτικούς
θαμώνες της περιοχής, κατά τους χειμερινούς μήνες αντιμετωπίζουν σοβαρούςθαμώνες της περιοχής, κατά τους χειμερινούς μήνες αντιμετωπίζουν σοβαρούς
κινδύνους,  καθώς  τα  δίχτυα  που  χρησιμοποιούνται  για  την  προστασία  τωνκινδύνους,  καθώς  τα  δίχτυα  που  χρησιμοποιούνται  για  την  προστασία  των
αλιευμάτων από τα πουλιά, μετατρέπονται σε παγίδες θανάτου.αλιευμάτων από τα πουλιά, μετατρέπονται σε παγίδες θανάτου.

«Βουλιάζει» το Λονδίνο«Βουλιάζει» το Λονδίνο

Καταστροφικές πλημμύρες προδιαγράφει το μέλλον για τη Μεγάλη Βρετανία,Καταστροφικές πλημμύρες προδιαγράφει το μέλλον για τη Μεγάλη Βρετανία,
εξαιτίας  της  κλιματικής  αλλαγής  που  αναμένεται  να  μεταβάλει  ριζικά  τιςεξαιτίας  της  κλιματικής  αλλαγής  που  αναμένεται  να  μεταβάλει  ριζικά  τις
καιρικές συνθήκες στη νησιωτική χώρα, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτηκαιρικές συνθήκες στη νησιωτική χώρα, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη
του υπουργείου Περιβάλλοντος που έγινε για λογαριασμό της κυβέρνησης.του υπουργείου Περιβάλλοντος που έγινε για λογαριασμό της κυβέρνησης.

Τελευταία ΝέαΤελευταία Νέα

VivaVivaSex:Sex:
Πρωκτικό σεξ πάντα με προφυλάξειςΠρωκτικό σεξ πάντα με προφυλάξεις

Lifestyle:Lifestyle:
"Ναυαγός" η Kim"Ναυαγός" η Kim

Κόσμος:Κόσμος:
Έφεση για την «δολοφόνο» που λάτρεψαν ταΈφεση για την «δολοφόνο» που λάτρεψαν τα
ΜΜΕΜΜΕ

Οικονομία:Οικονομία:
Φέρενμπαχ: "Αν δε φύγετε από το ευρώ, ναΦέρενμπαχ: "Αν δε φύγετε από το ευρώ, να
σας διώξουν"σας διώξουν"

VivaVivaSport:Sport:
Ήρθε για τον Τζεμπούρ, αλλά…Ήρθε για τον Τζεμπούρ, αλλά…
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«Αντίδοτο» στην υπερθέρμανση«Αντίδοτο» στην υπερθέρμανση

Τον  τρόπο  να  μειώσουν  τον…  πυρετό  του  πλανήτη  υποστηρίζουν  ότιΤον  τρόπο  να  μειώσουν  τον…  πυρετό  του  πλανήτη  υποστηρίζουν  ότι
ανακάλυψαν Βρετανοί επιστήμονες από τα πανεπιστήμια του Μπρίστολ και τουανακάλυψαν Βρετανοί επιστήμονες από τα πανεπιστήμια του Μπρίστολ και του
Μάντσεστερ.Μάντσεστερ.

Σημαντικός μετεωρίτης περίμενε για χρόνια στην εξώπορτα τουΣημαντικός μετεωρίτης περίμενε για χρόνια στην εξώπορτα του
ΣτινγκΣτινγκ

Το αστέρι και το πεφταστέριΤο αστέρι και το πεφταστέρι

Μυστηριώδης «ομίχλη» μικροκυμάτων βρέθηκε να γεμίζει τοΜυστηριώδης «ομίχλη» μικροκυμάτων βρέθηκε να γεμίζει το
ΓαλαξίαΓαλαξία

Εκπομπές άγνωστης προέλευσηςΕκπομπές άγνωστης προέλευσης

«Τσουνάμι» από … σύννεφα«Τσουνάμι» από … σύννεφα

Φαντασμαγορικό θέαμα στη ΦλόρινταΦαντασμαγορικό θέαμα στη Φλόριντα

Καταδίκη της Monsanto για τη δηλητηρίαση Γάλλου αγρότη μεΚαταδίκη της Monsanto για τη δηλητηρίαση Γάλλου αγρότη με
ζιζανιοκτόνοζιζανιοκτόνο

«Προηγούμενο και για άλλες χώρες»«Προηγούμενο και για άλλες χώρες»

Περισσότερη «καθαρή» ενέργεια στην ΕυρώπηΠερισσότερη «καθαρή» ενέργεια στην Ευρώπη

Το  Ευρωπαϊκό  Δίκτυο  Διαχειριστών  Συστημάτων  Μεταφοράς  (EuropeanΤο  Ευρωπαϊκό  Δίκτυο  Διαχειριστών  Συστημάτων  Μεταφοράς  (European
Network  of  Transmission  Systems  Operators/  ENTSO-E)  πρόκειται  ναNetwork  of  Transmission  Systems  Operators/  ENTSO-E)  πρόκειται  να
καταθέσει το Μάρτιο σε δημόσια διαβούλευση ένα  δεκαετές πλάνο το οποίοκαταθέσει το Μάρτιο σε  δημόσια  διαβούλευση ένα  δεκαετές πλάνο το οποίο
δείχνει  πως  η  πλειονότητα  των  υποδομών  ηλεκτρισμού  στην  Ευρώπη  θαδείχνει  πως  η  πλειονότητα  των  υποδομών  ηλεκτρισμού  στην  Ευρώπη  θα
διαμορφωθεί έμμεσα ή άμεσα από την ανάγκη ενσωμάτωσης των ανανεώσιμωνδιαμορφωθεί έμμεσα ή άμεσα από την ανάγκη ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας.πηγών ενέργειας.

Περισσότερα: ΠεριβάλλονΠερισσότερα: Περιβάλλον

ΠρωτοσέλιδαΠρωτοσέλιδα

Πρόγραμμα ΤηλεόρασηςΠρόγραμμα Τηλεόρασης

Οι Ταινίες της εβδομάδαςΟι Ταινίες της εβδομάδας
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ΕπικαιρότηταΕπικαιρότητα

Με προφίλ αρχηγού ο Βενιζέλος: «Πολλοί παίζουν με τη φωτιά»Με προφίλ αρχηγού ο Βενιζέλος: «Πολλοί παίζουν με τη φωτιά»

Συνάντηση Παπούλια - ΒενιζέλουΣυνάντηση Παπούλια - Βενιζέλου

«Δεν είναι ο Γιώργος που αγαπούσα...»«Δεν είναι ο Γιώργος που αγαπούσα...»

Χαλκίδα: "Ανάστησε" τον πεθερό του για την σύνταξη!Χαλκίδα: "Ανάστησε" τον πεθερό του για την σύνταξη!

Άρον-Άρον οι μειώσεις στα ειδικά μισθολόγιαΆρον-Άρον οι μειώσεις στα ειδικά μισθολόγια

Μικρή πτώση της θερμοκρασίαςΜικρή πτώση της θερμοκρασίας

ΚόσμοςΚόσμος

Έφεση για την «δολοφόνο» που λάτρεψαν τα ΜΜΕΈφεση για την «δολοφόνο» που λάτρεψαν τα ΜΜΕ

O ξένος Τύπος για την αναβολή του Eurogroup και τη δυσπιστία της ΕυρώπηςO ξένος Τύπος για την αναβολή του Eurogroup και τη δυσπιστία της Ευρώπης

Γερμανία: Ικανοποιημένη η ΕΚΤ από τις εξελίξεις στην ΕλλάδαΓερμανία: Ικανοποιημένη η ΕΚΤ από τις εξελίξεις στην Ελλάδα

Αυστριακοί: Πουλήστε νησιά...Αυστριακοί: Πουλήστε νησιά...

Συρία: Εκρηξη σε κεντρικό αγωγό αργού πετρελαίουΣυρία: Εκρηξη σε κεντρικό αγωγό αργού πετρελαίου

«Όχι» σε πρόωρες εκλογές, «ναι» σε κυβέρνηση ιταλικού τύπου, λέει στην Ελλάδα ο«Όχι» σε πρόωρες εκλογές, «ναι» σε κυβέρνηση ιταλικού τύπου, λέει στην Ελλάδα ο
Μ.ΜόντιΜ.Μόντι

ΑθλητικάΑθλητικά

Ήρθε για τον Τζεμπούρ, αλλά…Ήρθε για τον Τζεμπούρ, αλλά…

Βαλέρο: «Φήμες το ενδιαφέρον της Ρεάλ»Βαλέρο: «Φήμες το ενδιαφέρον της Ρεάλ»

Επιβεβαιώνει η Πάρμα για ΝίνηΕπιβεβαιώνει η Πάρμα για Νίνη

ΟικονομίαΟικονομία

Φέρενμπαχ: "Αν δε φύγετε από τοΦέρενμπαχ: "Αν δε φύγετε από το
ευρώ, να σας διώξουν"ευρώ, να σας διώξουν"

Πρόστιμα 3,75 δισ. από το ΣΔΟΕ τοΠρόστιμα 3,75 δισ. από το ΣΔΟΕ το
20112011

«Λίφτινγκ» στη φοροκάρτα«Λίφτινγκ» στη φοροκάρτα

ΠεριβάλλονΠεριβάλλον

Τουρισμός και κλιματική αλλαγήΤουρισμός και κλιματική αλλαγή
πίσω από τις επιθέσεις καρχαριώνπίσω από τις επιθέσεις καρχαριών

Η νυχτοπεταλούδα Μάτα ΧάριΗ νυχτοπεταλούδα Μάτα Χάρι

Δύσκολοι καιροί για κορμοράνουςΔύσκολοι καιροί για κορμοράνους

ΥγείαΥγεία

Η ασπιρίνη στη μάχη κατά της εξάπλωσηςΗ ασπιρίνη στη μάχη κατά της εξάπλωσης
του καρκίνουτου καρκίνου

Ενισχύστε την υγεία σας τρώγονταςΕνισχύστε την υγεία σας τρώγοντας
σταφίδεςσταφίδες

Σαρωτικές αλλαγές από το πολυνομοσχέδιοΣαρωτικές αλλαγές από το πολυνομοσχέδιο
για την Υγείαγια την Υγεία

Auto - MotoAuto - Moto

Πώς λύνουν οι ομάδες της F1 το μυστήριοΠώς λύνουν οι ομάδες της F1 το μυστήριο
με τα ελαστικά;με τα ελαστικά;

Έκθεση Γενεύης 2012: Διέρρευσε τοΈκθεση Γενεύης 2012: Διέρρευσε το
ανανεωμένο Lexus RXανανεωμένο Lexus RX

Πρεμιέρα για το νέο Renault Twingo R.S.!Πρεμιέρα για το νέο Renault Twingo R.S.!

ΤεχνολογίαΤεχνολογία

Τέλος στο Photobombing με τηνΤέλος στο Photobombing με την
τεχνολογία Remove της Scalado!τεχνολογία Remove της Scalado!
[Video][Video]

"Σε λίγους μήνες" οι επόμενες"Σε λίγους μήνες" οι επόμενες
πληροφορίες για το Grand Theft Autoπληροφορίες για το Grand Theft Auto
VV

Προ των πυλών η έκδοση 2.0 του VLCΠρο των πυλών η έκδοση 2.0 του VLC
playerplayer

ΓυναίκαΓυναίκα

Μην αμελείτε το μακιγιάζ τωνΜην αμελείτε το μακιγιάζ των
φρυδιών σαςφρυδιών σας

Η άσκηση αναπνοής πουΗ άσκηση αναπνοής που
ανακουφίζει από το άγχοςανακουφίζει από το άγχος

Γιατί να χρησιμοποιήσεις μολύβιΓιατί να χρησιμοποιήσεις μολύβι
χειλιών αντί για κραγιόν;χειλιών αντί για κραγιόν;

ΆντραςΆντρας

Αρχηγός η πληθωρική Kate, ακολουθούν ηΑρχηγός η πληθωρική Kate, ακολουθούν η
Irina και οι άλλες!Irina και οι άλλες!

Γυμνές στο σανίδιΓυμνές στο σανίδι

Νίκησε το στρες με γυμναστικήΝίκησε το στρες με γυμναστική
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