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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 επεξεργασία για την οικιακή επεξεργασία
οργανικών αποβλήτωνοργανικών 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 απόβλητα είναι συνήθως υγρά απόβλητα
που υφίστανται σήψη. Υπάρχουν δύο κύριες ροές τέτοιων αποβλήτων – τα πράσινα που προέρχονται απόπου υφίστανται σήψη. Υπάρχουν δύο κύριες ροές τέτοιων αποβλήτων – τα πράσινα που προέρχονται από
κήπους, πάρκα κ.α. και τα απόβλητα μαγειρείων.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 (λιγνοκυτταρίνη), και περισσότερη ξυλώδη ουσία (λιγνοκυτταρίνη),
ενώ τα δεύτερα δεν περιέχουν ξυλώδη ουσία αλλά νερό σε ποσοστό 80%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 της πλήρουςμπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και σε παρεμπόδιση ή καθυστέρηση της πλήρους
χρήσης προηγμένων τεχνικών διαχείρισης των βιολογικών αποβλήτων.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. Ο μέσοςΓενικά, 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 θεωρούνται σημαντικάόρος 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 των οικιακώνυψηλές. Γι’ αυτό το λόγο η απομάκρυνση αυτής προκαλεί σημαντική μείωση του όγκου των οικιακών
οργανικών απορριμμάτων.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 με τονΤο 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 Life τηςφορέα 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.ΕΕ.  Yπεύθυνη του έργου είναι η Καθηγήτρια του Ε.Μ.Π κα Μαρία Λοϊζίδου.
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Η Παπαρίζου το έριξε έξω με την ΦουρέιραΗ Παπαρίζου το έριξε έξω με την Φουρέιρα

Κόσμος:Κόσμος:
Τι κάνουμε όταν πιάνει φωτιά στον 40όΤι κάνουμε όταν πιάνει φωτιά στον 40ό
όροφο;όροφο;

Έξοδος:Έξοδος:

Χαϊνηδες και Ψαραντώνης, για μια συναυλίαΧαϊνηδες και Ψαραντώνης, για μια συναυλία
στην Τεχνόποληστην Τεχνόπολη
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Με ρομπότ ο έλεγχος των ανεμογεννητριώνΜε ρομπότ ο έλεγχος των ανεμογεννητριών

Οι  πρωτοποριακές  συσκευές  θα  επιτρέπουν  τη  διάγνωση  και  τη  γρήγορηΟι  πρωτοποριακές  συσκευές  θα  επιτρέπουν  τη  διάγνωση  και  τη  γρήγορη
επιδιόρθωση προβλημάτων.επιδιόρθωση προβλημάτων.

Θύματα λαθροθηρίας οι ελέφαντες, οι ρινόκεροι και οι τίγρειςΘύματα λαθροθηρίας οι ελέφαντες, οι ρινόκεροι και οι τίγρεις

Τρεις χώρες κατονομάζει το WWF ότι μεριμνούν λιγότερο ώστε να παταχθεί τοΤρεις χώρες κατονομάζει το WWF ότι μεριμνούν λιγότερο ώστε να παταχθεί το
λαθρεμπόριο  των  μερών  του  σώματος  ζώων  από  το  οποίο  κινδυνεύουν  μελαθρεμπόριο  των  μερών  του  σώματος  ζώων  από  το  οποίο  κινδυνεύουν  με
εξαφάνιση οι ελέφαντες, οι ρινόκεροι και οι τίγρεις.εξαφάνιση οι ελέφαντες, οι ρινόκεροι και οι τίγρεις.

Πάρκο σκουπιδιών ο ΣχινιάςΠάρκο σκουπιδιών ο Σχινιάς

ΑΠΟΚΑΡΔΙΩΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ παρουσιάζει το Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα.ΑΠΟΚΑΡΔΙΩΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ παρουσιάζει το Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα.
Μικρές  χωματερές  από  μπάζα,  σωλήνες,  παλιοσίδερα,  κόντρα  πλακέ  καιΜικρές  χωματερές  από  μπάζα,  σωλήνες,  παλιοσίδερα,  κόντρα  πλακέ  και
κατεστραμμένα  έπιπλα  βρίσκονται  διασκορπισμένες  σ’  έναν  από  τουςκατεστραμμένα  έπιπλα  βρίσκονται  διασκορπισμένες  σ’  έναν  από  τους
σημαντικότερους υγροτόπους της Αττικής.σημαντικότερους υγροτόπους της Αττικής.

Εξαφανίζονται η ρίγανη και το τσάι του βουνούΕξαφανίζονται η ρίγανη και το τσάι του βουνού

Στην  εξαφάνιση  της  ρίγανης  και  του  τσαγιού  του  βουνού  οδηγεί  η  μαζικήΣτην  εξαφάνιση  της  ρίγανης  και  του  τσαγιού  του  βουνού  οδηγεί  η  μαζική
εκρίζωση  και  ανεξέλεγκτη  συλλογή  των  φυτών,  προειδοποιεί  η  διεύθυνσηεκρίζωση  και  ανεξέλεγκτη  συλλογή  των  φυτών,  προειδοποιεί  η  διεύθυνση
Δασών  της  Αιτωλοακαρνανίας,  ζητώντας  την  ορθολογική  διαχείριση  στηΔασών  της  Αιτωλοακαρνανίας,  ζητώντας  την  ορθολογική  διαχείριση  στη
συλλογή τους.συλλογή τους.

Ο άνθρωπος «εξαφάνισε» τον ΝεάντερνταλΟ άνθρωπος «εξαφάνισε» τον Νεάντερνταλ

Ο Homo sapiens, δηλαδή ο σύγχρονος άνθρωπος, συνέβαλε περισσότερο απόΟ Homo sapiens, δηλαδή ο σύγχρονος άνθρωπος, συνέβαλε περισσότερο από
τις φυσικές καταστροφές στην εξαφάνιση του εξαδέλφου του, του ανθρώπουτις φυσικές καταστροφές στην εξαφάνιση του εξαδέλφου του, του ανθρώπου
του Νεάντερταλ, σύμφωνα με μελέτη που δόθηκε στη δημοσιότητα στις ΗΠΑ,του Νεάντερταλ, σύμφωνα με μελέτη που δόθηκε στη δημοσιότητα στις ΗΠΑ,
όπως αναμετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο.όπως αναμετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

Τα δελφίνια «μετράνε»Τα δελφίνια «μετράνε»

Τα δελφίνια κάνουν πραγματικούς μαθηματικούς υπολογισμούς για να πιάσουνΤα δελφίνια κάνουν πραγματικούς μαθηματικούς υπολογισμούς για να πιάσουν
το θήραμά τουςτο θήραμά τους

Έφτιαξαν μέδουσα που κολυμπάει με καρδιά αρουραίουΈφτιαξαν μέδουσα που κολυμπάει με καρδιά αρουραίου

Το πρωτότυπο -και ολίγον ανατριχιαστικό- επίτευγμα αποτελεί ένα ακόμα βήμαΤο πρωτότυπο -και ολίγον ανατριχιαστικό- επίτευγμα αποτελεί ένα ακόμα βήμα
στο πεδίο της βιοτεχνολογίας.στο πεδίο της βιοτεχνολογίας.

SOS για την προστασία του ΠάρνωναSOS για την προστασία του Πάρνωνα

Ο φορέας διαχείρισης του όρους ξεκινά τη δημιουργία δικτύου εθελοντών μεΟ φορέας διαχείρισης του όρους ξεκινά τη δημιουργία δικτύου εθελοντών με
σκοπό τη διαφύλαξη και προστασία της περιοχήςσκοπό τη διαφύλαξη και προστασία της περιοχής

Κάμερες στα σκυλιά της αστυνομίαςΚάμερες στα σκυλιά της αστυνομίας

Με  κάμερες  θα  εξοπλιστούν  τα  αστυνομικά  σκυλιά  του  Στάφορντσαιρ  στοΜε  κάμερες  θα  εξοπλιστούν  τα  αστυνομικά  σκυλιά  του  Στάφορντσαιρ  στο
Ηνωμένο Βασίλειο.Ηνωμένο Βασίλειο.

Το… γάβγισμα έδιωξε την αρκούδαΤο… γάβγισμα έδιωξε την αρκούδα

Το σχέδιό της ήταν απλό. Θα κολυμπούσε στη λίμνη και θα ανέβαινε στη βάρκαΤο σχέδιό της ήταν απλό. Θα κολυμπούσε στη λίμνη και θα ανέβαινε στη βάρκα
για να ψάξει για φαγητό. Αλλά η αρκούδα γκρίζλι δεν είχε υπολογίσει τα δύογια να ψάξει για φαγητό. Αλλά η αρκούδα γκρίζλι δεν είχε υπολογίσει τα δύο
πιστά σκυλιά που φυλούσαν το σκάφος.πιστά σκυλιά που φυλούσαν το σκάφος.

Περισσότερα: ΠεριβάλλονΠερισσότερα: Περιβάλλον

Πρόγραμμα ΤηλεόρασηςΠρόγραμμα Τηλεόρασης
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ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ TV

09:00 Ιδιαιτέρα για κλάματα
Κομεντί , ελληνικής παραγωγής

09:45 Tutenstein: The movie
Ταινία κινουμένων σχεδίων, αμερικανικής
παραγωγής 2008

09:00 Πήρα κόκκινα γυαλιά
Αισθηματική κομεντί ελληνικής παραγωγής
2006 - 2007

09:00 Μαλλιά κουβάρια
Ρομαντική κωμωδία φαντασίας
αμερικανικής παραγωγής 2011

09:50 Παλιά Μίση

Οι Ταινίες της εβδομάδαςΟι Ταινίες της εβδομάδας

Hot
Νέες
IMDB
Προσεχώς

THE AMAZING
SPIDER-MAN
σε 44 cinema

Η Εποχή των Παγετώνων 4:
Ο Χορός των Ηπείρων
σε 42 cinema

Ο ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ
σε 29 cinema

Ο Σεφ Και Ο Σεφ Του
σε 24 cinema

Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ
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Βρείτε μας στο Facebook.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Vicky ευη Μαρία Μπ. Evi

VivaNews.gr Kερνάει
ενημέρωση! Viva.

Σε 4,832 άτομα αρέσει το VivaNews.gr Kερνάει
ενημέρωση! Viva.

Μου αρέσει!

VivaNews.gr Kερνάει
ενημέρωση! Viva.

http://vivanews.gr/
article.php?id=28259

Ο χωρισμός περνάει από…
το Facebook :: VIVAnews
vivanews.gr

To 88% των χρηστών του
Facebook που χώρισαν μέσα
στους προηγούμενους δώδεκα
μήνες χρησιμοποιούν το
κοινωνικό δίκτυο ώστε να
κατασκοπεύουν τους πρώην
τους. Αυτό τουλάχιστον
υποστηρίζει η μελέτη της
Veronika Lukacs, φοιτήτριας
στο Western University.

Προσθήκη κοινωνικής δικτύωσης Facebook

ΕπικαιρότηταΕπικαιρότητα

Κάνουν «φτερά» τα ποδήλατα...Κάνουν «φτερά» τα ποδήλατα...

Με... ερωτηματολόγια η «ανασύσταση» του ΠΑΣΟΚΜε... ερωτηματολόγια η «ανασύσταση» του ΠΑΣΟΚ

Την παραίτησή του φέρεται να υπέβαλε ο Αρχηγός Γ.Ε.Σ.Την παραίτησή του φέρεται να υπέβαλε ο Αρχηγός Γ.Ε.Σ.

Με αίτημα για δέσμευση στις αλλαγές κατεβαίνει ο ΜπαρόζοΜε αίτημα για δέσμευση στις αλλαγές κατεβαίνει ο Μπαρόζο

«Πορτοκαλί» τηλέφωνο για Βενιζέλο – Κουβέλη«Πορτοκαλί» τηλέφωνο για Βενιζέλο – Κουβέλη

Συνωστισμός αξιωματούχων στην ΑθήναΣυνωστισμός αξιωματούχων στην Αθήνα

ΚόσμοςΚόσμος

Τι κάνουμε όταν πιάνει φωτιά στον 40ό όροφο;Τι κάνουμε όταν πιάνει φωτιά στον 40ό όροφο;

Σύροι στρατιώτες σκότωσαν πιστούς έξω από τζαμίΣύροι στρατιώτες σκότωσαν πιστούς έξω από τζαμί

Οι συριακές δυνάμεις βομβάρδισαν προάστιο της ΔαμασκούΟι συριακές δυνάμεις βομβάρδισαν προάστιο της Δαμασκού

Ινδονησία: Σεισμός 6,6 βαθμών της κλίμακας ΡίχτερΙνδονησία: Σεισμός 6,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ

Γκαρσόν... απάτηΓκαρσόν... απάτη

Γκάνα: Απεβίωσε ο πρόεδρος της χώρας Τζον 'Ατα ΜιλςΓκάνα: Απεβίωσε ο πρόεδρος της χώρας Τζον 'Ατα Μιλς

ΑθλητικάΑθλητικά

Χωράνε και οι δύο τουςΧωράνε και οι δύο τους

Ρόμα για ΤοροσίδηΡόμα για Τοροσίδη

«Κουνάει» μαντήλι (και) ο Καράμπελας!«Κουνάει» μαντήλι (και) ο Καράμπελας!

ΟικονομίαΟικονομία

Ηλεκτρονική διασύνδεσηΗλεκτρονική διασύνδεση
ΙΚΑ-ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔΙΚΑ-ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ

Υποβάθμισε το EFSF o Moody’sΥποβάθμισε το EFSF o Moody’s

Πτώση "μακράς διάρκειας" στηνΠτώση "μακράς διάρκειας" στην
κατανάλωσηκατανάλωση

ΠεριβάλλονΠεριβάλλον

Με ρομπότ ο έλεγχος τωνΜε ρομπότ ο έλεγχος των
ανεμογεννητριώνανεμογεννητριών

Θύματα λαθροθηρίας οι ελέφαντες,Θύματα λαθροθηρίας οι ελέφαντες,
οι ρινόκεροι και οι τίγρειςοι ρινόκεροι και οι τίγρεις

Πάρκο σκουπιδιών ο ΣχινιάςΠάρκο σκουπιδιών ο Σχινιάς

ΥγείαΥγεία

Το ξενύχτι στην τηλεόραση οδηγεί σε...Το ξενύχτι στην τηλεόραση οδηγεί σε...
κατάθλιψηκατάθλιψη

Και στις διακοπές κάνε τα δύσκολα... εύκολαΚαι στις διακοπές κάνε τα δύσκολα... εύκολα

Γερνάνε τα μάτια;Γερνάνε τα μάτια;

Auto - MotoAuto - Moto

Έκδοση station προστέθηκε στην γκάμαΈκδοση station προστέθηκε στην γκάμα
του Chevolet Cruzeτου Chevolet Cruze

Ένα μίνιμαλ supercar από την McLarenΈνα μίνιμαλ supercar από την McLaren

Ζώνες ασφαλείας με αερόσακους από τηΖώνες ασφαλείας με αερόσακους από τη
MercedesMercedes

ΤεχνολογίαΤεχνολογία

Το θωρακισμένο smartphoneΤο θωρακισμένο smartphone
επιβιώνει παντούεπιβιώνει παντού

FIFA 13 για να τα «ψάλλεις» στονFIFA 13 για να τα «ψάλλεις» στον
διαιτητήδιαιτητή

Ξεκινά η παραγωγή του iPhone 5 στηνΞεκινά η παραγωγή του iPhone 5 στην
ΣαγκάηΣαγκάη

ΓυναίκαΓυναίκα

Η αξία των φρούτων για τηνΗ αξία των φρούτων για την
επιδερμίδα σαςεπιδερμίδα σας

Οι φετινές τάσεις στα μαγιόΟι φετινές τάσεις στα μαγιό

Όμορφα μαλλιά στη ζέστηΌμορφα μαλλιά στη ζέστη

ΆντραςΆντρας

Η «καυτή» ΕλιζαμπέταΗ «καυτή» Ελιζαμπέτα

Η πρώτη Ρωσίδα σημαιοφόρος σεΗ πρώτη Ρωσίδα σημαιοφόρος σε
ΟλυμπιακούςΟλυμπιακούς

Ελληνίδες γυμνές μπροστά σε ξένουςΕλληνίδες γυμνές μπροστά σε ξένους
φωτογράφουςφωτογράφους
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