




ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017
γένους θηλυκού

Κείμενα: Έλενα Καραμίχαλου
Εικονογράφηση: polkadot design

Επιμέλεια-∆ιόρθωση: Χρύσα Φραγκιαδάκη

© 2016, Εκδόσεις Κυριάκος Παπαδόπουλος Α.Ε.

EK∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
www.epbooks.gr 

Καποδιστρίου 9, 144 52 Μεταμόρφωση Αττικής, 
τηλ.: 210 2816134, e-mail: info@epbooks.gr

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙO
Μασσαλίας 14, 106 80 Αθήνα, τηλ.: 210 3615334



ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ



ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ

Two is company, three’s a crowd

Στο ταξίδι σου για τη σχέση σου με έναν Αιγόκερο, 
θα είναι μακρύς ο δρόμος, το εύχεσαι δεν το εύχεσαι. 
Καταρχήν, όταν είσαι με έναν Αιγόκερο, είσαι με πολύ 
κόσμο ταυτόχρονα - και ξέρεις πώς το λένε αυτό 
στο σεξ…



∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Παρασκευή 30 ∆εκεμβρίου

Πέμπτη 29 ∆εκεμβρίου

Σάββατο 31 ∆εκεμβρίου - Κυριακή 1 Ιανουαρίου
Βασίλης (Κυριακή)



Ο άντρας αυτός ενδιαφέρεται πολύ για την εικόνα του 
προς τα έξω. Το οποίο έχει μια λογική αν έχεις ροκ 
μπάντα ή είσαι άγγελος της Victoria’s Secret. Αν είσαι 
ο Γιάννης με την καλύτερη ψησταριά στα Μέγαρα, αρκεί 
να έχεις καλό γύρο και αλάδωτες πίτες, και όλα θα πάνε 
καλά. 

Επειδή είναι ψυχωτικός με τη δουλειά του, θα έχετε 
μια ήρεμη σχέση με ελάχιστους καβγάδες, γιατί δεν θα 
βλέπεστε. ∆ηλαδή θα είναι σαν να είσαι με ναυτικό. Γιατί 
ο Αιγόκερος περνάει ώρες ατέλειωτες στο γραφείο. 

Αν δεν τα πηγαίνεις καλά με τα ηλεκτρονικά μέσα, ήρθε 
η ώρα να γίνεις εξπέρ, τυχερούλα, γιατί η επικοινωνία 
σας θα είναι από το κινητό, το Skype, το Facebook. Για 
καλό και για κακό, κατέβασε και το Viber για να μη 
χρεώνεσαι.

Περνώντας στο σεξ τώρα, αυτός ο άντρας είναι καλός 
εραστής, αλλά δεν προλαβαίνει να σ’ το δείξει. Μπορεί 
πάνω στη στιγμή του πάθους, να χτυπήσει το κινητό από 
τη δουλειά για κάτι επείγον, να έχει το μυαλό του σε ένα 
σημαντικό μίτινγκ ή σε κάποιο πρότζεκτ που έχει να



Τετάρτη 4 Ιανουαρίου

Τρίτη 3 Ιανουαρίου

∆ευτέρα 2 Ιανουαρίου

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ



ολοκληρώσει κλπ. ∆εν υπάρχει πρόβλημα. Καλύτερα 
καθόλου σεξ παρά κακό σεξ. Τι, όχι; 

Αν θες να ζήσεις ευτυχισμένη με έναν άντρα Αιγόκερο, 
δεν πρέπει να υπεραναλύεις τα συναισθήματά σου. ∆εν 
έχει χρόνο να το συζητήσει, και απορώ γιατί δεν το 
καταλαβαίνεις. Γι’ αυτό μη μιλάς γρήγορα για όσα 
νιώθεις, γιατί δεν θα προλαβαίνει να σε γράφει 
στα παλιά του τα παπούτσια. 

Με λίγα λόγια, το μυστικό για μια επιτυχημένη σχέση 
με έναν Αιγόκερο είναι να το ξέρει κι αυτός ότι είστε 
μαζί για να μην παλεύεις μόνη σου. 



Σαββατοκύριακο 7-8 Ιανουαρίου

Παρασκευή 6 Ιανουαρίου

Πέμπτη 5 Ιανουαρίου

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ, Φώτης, Φάνης, Ουρανία, Ιορδάνης

Γιάννης, Πρόδρομος(Σάββατο)



Θεοδόσης
Τετάρτη 11 Ιανουαρίου

Τρίτη 10 Ιανουαρίου

∆ευτέρα 9 Ιανουαρίου



Τατιάνα

Σαββατοκύριακο 14-15 Ιανουαρίου

Παρασκευή 13 Ιανουαρίου

Πέμπτη 12 Ιανουαρίου

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ



Να μην ξεχάσω!



Να μην ξεχάσω!
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