
Sailing 

Δεκέμβριος: 

- Γιατί τα κυκλώματα σύρανε το Στελάρα στα δικαστήρια? 

Ιανουάριος: 

- Γιατί δεν προσκύνησε ποτέ το Θεό τους το Μαμωνά. 

- Γιατί τους κατανίκησε ο Καζαντζίδης? 

- Γιατί τους «την είπε» δημοσίως.  

Φεβρουάριος: 

- Θέμα προς συζήτηση: «οι ιδεοληψίες και τα γονίδιά μας» 

Μάρτιος: 

- Μητριαρχία > Pater familias > Γυναικεία απελευθέρωση > ? 

Απρίλιος: 

- Ο συνταρακτικός οργασμός είναι το θείο δώρο για τους ερωτευμένους. 

Μάιος: 

- Μια πολιτική που σέβεται τα θρησκευτικά δόγματα και λειτουργεί 
ανεξάρτητα από αυτά, μπορεί να δώσει λύση στο “Παλαιστινιακό”. 

Ιούνιος: 

- Ραντεβού το Σεπτέμβρη  . . . 



Ιούλιος: 

Σας παρουσιάζω την «Μπανάνα». 

Αύγουστος: 

Αυτές είναι οι «Κουκουναριές». 

(Οι δύο φωτογραφίες είναι όπως τις αποτύπωσε ο φακός Zess του κινητού μου, χωρίς 
καμία μετέπειτα επεξεργασία.) 

Η Σκιάθος είναι όλες τις εποχές πανέμορφη. 



Σεπτέμβριος: 

Fannie Ardan: “Οι ευτυχισμένες γυναίκες δεν έχουν τίποτα να πουν.” 

Οκτώβριος: 

Κάθε καλλονή αποδεικνύει την ύπαρξη του δημιουργού. 

Νοέμβριος: 

Το χυδαίο μας βλάπτει όπως το παθητικό κάπνισμα. 

Δεκέμβριος: 

(Στο βιβλιοπωλείο του νησιού.) 

Ιανουάριος: 



 
 
(Όπως τον βρούμε τον καιρό, έτσι τον αρμενίζουμε.) 
 
 
Φεβρουάριος: 

 

 
 

V for Vendeta 
 
 
 
 
 
 



Μάρτιος: 

(Sandro Botticelli) 

Απρίλιος: 

(Sandro Botticelli) 



 
Μάιος: 
 

 
(Paul Gauguin) 
 
 
 
 
 
Ιούνιος: 
 
«Αν συμβεί πυρηνικός όλεθρος, οι ένοχοι θα μνημονεύουν το Στάλινγκραντ σαν 
τραγωδία»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



July: 

Πώς είναι ο επίγειος παράδεισος; 
-Ζεις με έξυπνους ανθρώπους που σ’αγαπούν. 

Υστερόγραφο: Για το Επουράνιο ρωτήστε έναν άγιο. 

Αύγουστος: (Grace Kelly) 

Σεπτέμβριος: 

- Ερώτηση:  Η γυναικεία αγωνία που βρίσκονται οι άνδρες: 

- Απάντηση:  Εκεί που βρίσκονται τα γυναικεία χαμόγελα. 



Οκτώβριος: 

Claude Monet, Impression, soleil levant 

Νοέμβριος: 

Την υγεία μας την καλλιεργούμε. 



Δεκέμβριος: 

-ΖΗΣΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
-Χριστούγεννα 1940 
-Πολεμώντας τον Άξονα 
-Στην πρώτη γραμμή – γραμμή του πυρός 



-Τιμηθείς με το χρυσούν αριστείο ανδρείας από το Βασιλιά της Ελλάδος 
-Και το μετάλλιο εξαιρέτων πράξεων 
-Το 1942 συνελήφθει για αντιστασιακή δράση από τους Ιταλούς 



Ιανουάριος: 

Rita Hayworth 
Καλή χρονιά!!! 

Φεβρουάριος: 

Με οδηγό το ωραίο η έμπνευση και ο ερωτας διαπερνούν το χωροχρόνο. 

Μάρτιος: 

Στον έρωτα, το τυχαίο και το αναγκαίο βρίσκονται στην κορυφαία τους σύγκρουση. 



Απρίλιος: 

Αν η οικογένεια έχει τις ρίζες της στην ανδροκρατία, τότε προφανώς κλείνει τον 
ιστορικό της κύκλο. 

Υ.Γ.   Η απαγορευμένη πόλη και ο λεκές της Μόνικα ανήκουν σε διαφορετικές 
εποχές.  

Μάιος: 

Χτίσαμε μια κόλαση για την γυναίκα και η γυναίκα μας την επέστρεψε. 

Ιούνιος: 

“Τι είναι σήμερα ο Μαρξισμός ; 
Ένα ρομαντικό εκπαιδευτικό ιστιοφόρο.” 

Ιούλιος: 

Το ταίρι σου:  
“- Αν σε αγαπά, δεν θα είναι ερωτευμένο. 
  - Αν είναι ερωτευμένο δεν θα σε αγαπά” 

Αύγουστος: 

O εγωισμός δημιουργεί ανασφάλεια και η ανασφάλεια απληστία 

Σεπτέμβριος: 



«Το Τολέδο σε καιρό καταιγίδας» 
Δομήνικος Θεοτοκόπουλος  

Οκτώβριος: 



Νοέμβριος: 

”επένδυση στην ελευθερία είναι σοφία, στην ευτυχία είναι ανοησία” 

Δεκέμβριος: 



”Καλά Χριστούγεννα” 

Ιανουάριος: 



O Άτλας των Φαρνέζε, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Νάπολης 

- Ελεύθερη γνώση  = επιστήμη 
- Ελεύθερη σκέψη  = σοφία 
- Ελεύθερη ζωή  = ανδρεία 


