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ΑΤΑΚΕΣ
ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΙ ΛΕΤΕ

Η

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΟΛΚΑ ΑΚΟΥΕΙ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕΣΚΙΑΣ

σύζυγο Konus
Αν δεν κάνε/5 παιδιά είναι σαν να μη
yéwnaes

Και αν δεν γεννηθεί
να μην έζησεε

είναι σαν

Ι
Μ1/0ι ΠΙΟΓΟΛ
φιλανθρωπικό gala Taste and
Fashion συνδυάζει το φαγητό με τη
μόδα Αχ αφήστε καλέ μου και τα χουμε

MINIMIS

Το

συνδυάσει εμεί5 εδώ και χρόνια μετρώντα5
πιάτο και σετάροντα5 ρούχα με τα ριχτάρια
an tous καναπέδε5

ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΤΟΥΛΗ

Ζαζόπουλε η καλλιτέχνη δεν ομολογεί
ευθαρσα αλλά όσο να ναι περιγράφει
Όπου κατά γενικήν ομολογία οι μπύρε5
είναι a0a>es για την κατάστασή Tns

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ

ηυοοιο
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IIO/I1IKOS

Δεν θα άλλαζα στυλ εκπο
ππ5 Δεν μπορώ να φορέσω
παπούτσια Δούκα Χατζηδού
κα και να κάνω πασαρέλα

σύζυγος διιμάρϋοι
είναι η ομορφιά ms

Το παν στη ζωή

ψυχη μα5 να βγαίνει npos τα
έξω Tns το λέμε και εμεί5 αλλά η

Αμ και noios μπορεί Ένα
είναι ακριβά τα παπούτσια και
δύο δεν μα5 πρότεινε κάνεΐ5
την πασαρέλα

δική μα δεν λέει να ξεκολλήσει απ
το δωμάτιο Tns

ΠΑΟΛΑ

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ
ι i|s(i

Βρήκα τον θεό μια
νύχτα δίπλα στο ποτό και
με δάκρυα στα μάτια του πα το

ι ιο μ ι κι is
lOMt'/n
Αν άκουγα αυτά που μου
έλεγε η μητέρα μου θα
ήμουν ακόμα στο χωριό

και το
Προφανα ήταν πολύ το ποτό και
έτσι εξηγείται η συνάντηση

Επρεπε να επιμείνει η μανούλα
Και για το παιδί Tns αλλά και για
το éOvos

ΑΛΕΚΟΣ ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

συνάδελφο Ιάολα
Αυτά που σου πε ο θεό ήτανε
I

μια πλάνη σου στέλνω χαιρετίσματα
πα>5 το μυαλό σου χάνει

ΗΒΗ

Και ιδού ο αντιαλκοολικ05 aycbvas και
η

ψυχιατρική διάγνωση

Tns

uyu η οκψ
θα συνεργαζόμουν με τον

Λ'κο Μουτσινά Γιατί

όχι Είναι

πολύ αγαηημένο5ΐ

Ε ναι
Κωνσταντίνο Δώστε και σ αυτό
το παιδί μια ευκαιρία να είναι στο
πλευρό aas

εξάρτησα

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΑΡΙΦΗ

συνάδελφο Lavâ

ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥ

Σχεδίασα ρούχα για τα κορίτσια
που έχουν λίγα παραπάνω κιλά

ψΙΙΙΙψΓλ II

Πάλι καλά που για να Tis Βοηθήσει
άνευ γνώσεων tous έκανε ρούχα και
όχι λιποαναρροφήσε

Ο Nîkos MouTaivàs είναι ηθο
noiôs θέλει να κάνει κι άλλα
πράγματα Ε ναι θα παίξει Οθέλο

ΜΕΛΙΝΑ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ

με τη Σπυροπούλου

ΠΑΟΛΑ

συνάδελφο Ζαρίφη

Σχεδίασα ρούχα και φυσικά δεν είμαι
σχεδιάστρια ρούχων αλλά το είδα u>s
πρόκληση Αχ κυρία Μελίνα μου αν
oas έρθει πρόκληση να πετάξετε αεροπλάνο
παρακαλώ όχι πάνω απ τα κεφάλι μα5

Ναι

ΠΑΟΛΑ

λιώμα από κάτι μπυρούλεβ

ΠΑΟΛΑ

ΙΓ|ΙΓ II
Αυτά μου είπε ο θεοί αυτά κι εγώ
σου λέω γιατί το παίζει μια ζωή τραβάτε
με κι as κλαίω Και με το κουπλέ
I

ίνδαλμα
Αναψε ο Θε05 τσιγάρο άναψα κι εγώ
και πριν ξημερώσει λιώμα γίναμε κι οι
δύο Α ώστε έτσι Είπαμε κι εμείε τόσο
ΑΛΕΚΟΣ ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

I

επανήλθαμε σε θεολογικά θέματα αποκά
λυψΠ5 αποφεύγοντα5 τα Tns εξάρτηση5
που δεν είναι το ζητούμενο

ΑΛΕΚΟΣ ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

μοναδική

Βρήκα τον θεό μια νύχτα που χε ζαλιστεί
και σ ένα καφάσι μπύρα είχε
ξεχαστεί

Αν από μπύρεε ο Kùpiôs μα5 είχε
γίνει κουδούνι γερό ποτήρι δεν τον εί

ni^'MkOS MI ΙΙΓ IIS
E/'nes πωs είδε5 τον θεό σ ένα καφάσι
μπύρε Μα δεν μου Aes ειλικρινά
τι πήρε5 και τα eioes Εδώ κύριε

εξομολογητικοί

Γιατί η Πάολα να παρεξηγήθηκε
rioios να παρεξηγηθεί
Ο Θε05

