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ΣΥΝΤΑΓΕΣ 
 

ΓΙΑΟΥΡΤΟΠΙΤΑ 
 

ΥΛΙΚΑ 
1 φλιτζάνι λιωμένο βούτυρο 
2 ½ φλιτζάνι κρυσταλλική ζάχαρη  
5 αυγά  
3 κουταλιές του γλυκού μπέικιν πάουντερ 
½ κουταλιά του γλυκού μαγειρική σόδα  
½ φλιτζάνι γάλα  
1 φλιτζάνι γιαούρτι  
1 φλιτζάνι τριμμένα καρύδια  
3 φλιτζάνια κοσκινισμένο αλεύρι για κέικ 
 

 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
 Ρίχνουμε το βούτυρο με τη ζάχαρη σε ένα μπολ και με τη 
βοήθεια ενός μίξερ τα χτυπάμε πολύ καλά μέχρι να 
ομογενοποιηθούν και να λιώσει η ζάχαρη. 

 Μόλις το μίγμα μας είναι έτοιμο, ξεκινάμε να προσθέτουμε 
τα αυγά ένα ένα, ενώ συνεχίζουμε να χτυπάμε καλά τα υλικά 
μας με το μίξερ. 

 Μέσα στο φλιτζάνι με το γάλα διαλύουμε καλά την 
μαγειρική σόδα και στη συνέχεια το προσθέτουμε στο μίγμα. 

 Συνεχίζουμε με την προσθήκη του γιαουρτιού και των 
τριμμένων καρυδιών. Δεν ξεχνάμε να χτυπάμε συνεχώς τα 
υλικά μας.  

 Τέλος, μόλις το μίγμα μας γίνει ένα, ρίχνουμε σιγά σιγά το 
κοσκινισμένο αλεύρι μαζί με το μπέικιν πάουντερ και 
ανακατεύουμε καλά μέχρι να ομογενοποιηθεί. 



 Στη συνέχεια το ρίχνουμε μέσα στο ταψί ομοιόμορφα και το 
ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180ο βαθμούς για 
περίπου 1 ώρα. 

 Μέχρι να ψηθεί η γιαουρτόπιτα συνεχίζουμε με το σιρόπι. 
Βάζουμε σε ένα κατσαρολάκι το νερό με τη ζάχαρη για 
περίπου 25 λεπτά, μέχρι να πήξει το σιρόπι. Στη συνέχεια το 
αφήνουμε να κρυώσει καλά και μόλις ψηθεί το γλυκό το 
περιχύνουμε με αυτό.  

 ΠΡΟΣΟΧΗ! Το σιρόπι να είναι κρύο και το γλυκό ζεστό.       
ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 

 
 

ΚΟΡΜΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ 
 

ΥΛΙΚΑ 
2 πακέτα πτι-μπερ μπισκότα  
2 φακελάκια βανίλια κρέμα στιγμής (χωρίς βράσιμο) 
2 φακελάκια κακάο κρέμα στιγμής (χωρίς βράσιμο) 
1 Garni 
½ λίτρο γάλα 
1 φακελάκι ινδοκάρυδο 
 
 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ  
 

 Σπάμε τα μπισκότα σε ένα μπολ. 

  Χτυπάμε τη βανίλια με το γάλα σε ένα μπολ και σε ένα το 
κακάο με το γάλα. 

 Ύστερα τα ρίχνουμε και τα δυο μέσα στα μπισκότα και τ’ 
ανακατεύουμε. 

 Το απλώνουμε στο τάπερ που θέλουμε και χτυπάμε σε ένα 
μπολ το Garni με το γάλα. Το απλώνουμε πάνω στο μείγμα 
και από πάνω ρίχνουμε το ινδοκάρυδο. Το σκεπάζουμε και 

το βάζουμε στο ψυγείο.   ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 



ΑΝΕΚΔΟΤΑ 
 

 
 Το παστίτσιο  
Ήταν η μπεσαμέλ, τα μακαρόνια και ο 
κιμάς. Πάνε σε ένα μπαρ και λέει ο 
μπάρμαν:<< Καλά, ρε παστίτσιο, πάλι 
χωριστά ήρθες;>>. 
 
 Ο Καίσαρας 
Γιατί ο Καίσαρας φορούσε σανδάλια: 
Γιατί ήταν Ιούλιος. 
 
 Τι ώρα είναι: 
Ήταν μια παρέα φίλων και μαζεύτηκαν 
στο σπίτι του Μάκη για να παίξουν 
χαρτιά. Είχε πάει αργά η ώρα και ο 
Γιάννης ρώτησε:  
-Ρε παιδιά τι ώρα είναι; 
-Γιατί ρωτάς; Είπε ο Χρήστος. 
-Ε να, απάντησε ο Γιάννης, στις εφτά το 
πρωί θα πάμε στις δουλειές μας, πρέπει 
να ξυπνήσουμε νωρίς. Μήπως έχει 
κανείς ρολόι; 
Για κακή τύχη του Γιάννη κανείς δεν είχε 
ρολόι. 
Τότε πετάχτηκε ο Μήτσος και είπε: 
-Παιδιά έχω μια ιδέα! 
-Τι ιδέα έχεις; είπε ο Μάκης. 
-Περιμένετε. 
Εκείνη τη στιγμή ο Μήτσος βγήκε στο 
μπαλκόνι και φώναξε: 
ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ 
ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ 
ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ 
ΑΑΑΑΑΑΑΑ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Τότε βγήκε ένας γείτονας του Μάκη και 
είπε: 
-Ρε φίλε, τι φωνάζεις; Είναι τρεις η ώρα ! 
-Ε, παιδιά, η ώρα είναι τρεις! 
 

 Το αβγό 
Πώς λέγεται το αβγό που κάθεται 
μπροστά στον καθρέφτη και ντύνεται, 
στολίζεται, βάφεται; Θαβγω. 

 Ο ταχυδακτυλουργός 
Ένας ταχυδακτυλουργός δούλευε σε ένα 
κρουαζιερόπλοιο που ταξίδευε στον 
Ειρηνικό. Το κοινό του άλλαζε κάθε 
βδομάδα, οπότε ο μάγος έκανε συνέχεια 
τα ίδια κόλπα. Το μόνο πρόβλημα ήταν  
ο παπαγάλος του πλοίαρχου, ο οποίος 
είχε μάθει όλα τα κόλπα και στη μέση 
του σόου φώναζε:<< Κοιτάξτε, έχει κι 
άλλο καπέλο! Γιατί τα τραπουλόχαρτα 
είναι όλα άσοι και μπαστούνι;>> 
Ο ταχυδακτυλουργός είχε εξοργιστεί, 
αλλά και ο παπαγάλος ήταν του 
καπετάνιου και δεν μπορούσε να κάνει 
τίποτα. Μια μέρα το πλοίο βυθίζεται και 
οι μόνοι που σώθηκαν ήταν ο παπαγάλος 
και ο ταχυδακτυλουργός που 
σκαρφάλωσαν σε μια σανίδα. Οι δυο 
τους κοιτάζονταν με μίσος για 8 μέρες. 
Την ένατη μέρα ο παπαγάλος λέει: 
-Οκ, παραδίνομαι που στο καλό έκρυψες 
το πλοίο; 
 

 Επέτειος γάμου  
¨Ένα αντρόγυνο γιορτάζει την επέτειο 
γάμου του. 
-Θυμάσαι, χρυσέ μου που γνωριστήκαμε 
στην πυρκαγιά εκείνου του μεγάλου 
καταστήματος; αναστενάζει εκείνη. 
-Ω, ναι, τι καταστροφή, απάντησε 
εκείνος αναστενάζοντας πιο βαθιά. 
 

 Stop 
Τι γράφει πάνω του stop και τρώει 
χορτάρι; Η πιναγίδα. 
 

 Έκρηξη 
Πού πήγε η μικρή Αννούλα μετά την 
έκρηξη; 
Εδώ… Εκεί… Παραπέρα…  

 
 



STYLE 
 
Μια από τις σημερινές μάρκες της μόδας είναι η Element. Τα 
σημερινά παιδιά φοράνε Element. Είναι καλή μάρκα και 
ακριβή. Υπάρχουν ωραία καπέλα, μπλούζες, τζιν και βάρκες. 
Εκτός από τις Element υπάρχουν και άλλες μάρκες που 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να είστε στη μόδα. Κάποιες 
από αυτές τις μάρκες είναι οι εξής: DC, CIRCA, DHUHC 
MOHCEY.Οι Element και οι άλλες μάρκες δεν θα φύγουν πότε 
από την μόδα. 
  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

  



 

ΑΛΟΓΑ  
 

   Τα άλογα τα παλιά  χρόνια  βοηθούσαν τους ανθρώπους σε 
πολλές χρήσιμες δουλειές . 
    Με τα άλογα πήγαιναν από το ένα χωριό στο άλλο, γιατί δεν 
είχαν άλλα μεταφορικά μέσα. Κουβαλούσαν τα ξύλα για να 
ανάβουν τη φωτιά στο τζάκι το χειμώνα. 
    Στη σημερινή εποχή τα ζώα αυτά τα βλέπουμε στους 
ιππόδρομους, σε φάρμες και σε κάποια σπίτια όπου οι 
ιδιοκτήτες τα φροντίζουν και τα ιππεύουν. 
 
 

 
 
  

 
 



40+1 ΑΤΑΚΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ 
ΠΟΤΕ ΝΑ ΠΕΙΣ ΣΤΟ ΑΓΟΡΙ ΣΟΥ 
 
  
1 Καλά, πώς είναι έτσι τα μαλλιά 
σου σήμερα; 
2 Πάλι έχασε η ομάδα σου; 
3 Κοίτα τι ωραίους κοιλιακούς έχει 
κάνει ο Μάκης! Εσύ γιατί δεν πας 
στο γυμναστήριο; 
4 Ο κολλητός σου ο Τάσος μου 
φαίνεται βαρετός. Δεν μου αρέσει 
να έρχεται μαζί μας όταν 
βγαίνουμε! 
5 Τελείωσε το ανέκδοτο; 
Πρέπει να γελάσω; 
6 Καλά, τι κοτσάνα ήταν αυτή που 
πέταξες πάλι; 
7 Η μαμά σου τα κάνει χάλια τα 
γεμιστά… Καλύτερα να φάμε από 
έξω! 
8 Μην παραγγείλεις πίτσα με τους 
φίλους σου για να δείτε το ματς! 
Θα έρθω εγώ να σας φτιάξω 
φρουτοσαλάτα! 
9 Το δώρο που μου πείρες μου 
άρεσε, αλλά λέω να το αλλάξω με 
κάτι πιο μοντέρνο. 
10 Απορώ με το γούστο σου… η 
πρώην σου είναι σαν τον 
Κουασιμόδο. Πώς κατάφερες να 
μείνεις 4 χρόνια μαζί της; 
11 Μήπως η κολλητή σου 
καταβάθος σε γουστάρει; Για να 
αραιώνουμε λίγο… 
12 Προτιμώ να πάω με το 
λεωφορείο…Στο σαραβαλάκι σου 
με πιάνει ναυτία. 
13 Μηχανή το λες αυτό; Το 
ποδήλατο του αδελφού μου είναι 
πιο μεγάλο από το παπάκι σου. 

14 Εντάξει, δεν είναι και καμιά 
σπουδαία δουλειά αυτή που 
έχεις…Δεν θέλεις και 
μεταπτυχιακό για να σερβίρεις 
καφέδες. 
15 πάλι στον πάγκο σε έβαλε ο 
προπονητής; Δεν τα παρατάς 
καλύτερα; 
16 Βγαίνει και σε αντρικό 
μπλουζάκι το μπλουζάκι σου; 
17 Ερωτική εξομολόγηση με τόσα 
ορθογραφικά λάθη πρώτη φορά 
μου στέλνουν… 
18 Ιδέα μου είναι ή την 
προηγουμένη εβδομάδα είχες πολύ 
λιγότερα σπυράκια. 
19 Τι είναι ντυμένη η αδερφή; 
Αφού δεν έχουμε αποκριές! 
20 Δεν είπα εγώ να μην δεις τους 
φίλους σου το Σάββατο! Πάρ’ τους   
Και ελάτε στο σπίτι της Βούλας για 
ρομαντική κομεντί! 
21 Όχι, δεν κοιτούσα τα μυνήματα 
σου, έψαχνα να βρω το 
κομπιουτεράκι για να κάνω 
πρόσθεση! 
22 Φυσικά και ο Σάκης είναι πιο 
όμορφος από εσένα κι αν έβρισκα 
κάποιον ίδιο θα σε παρατούσα! 
Θέλει και ρώτημα; 
23 Μήπως η μαμά σου είναι 
υπερπροστατευτική; Γιατί σε 
παίρνει συνέχεια τηλέφωνο; 
24 Όταν ήμουν με τον Δημήτρη, 
δεν με έστηνε ποτέ στα ραντεβού. 
25 Ωραίος ο κολλητός …Πώς και 
δεν τον έχω ξαναδεί; 



26 Οι φίλες μου λένε ότι είσαι 
μπάζο, αλλά μη στεναχωριέσαι 
γιατί εμένα μου αρέσεις. 
27 Μπορείς να μη με γεμίζεις  
σάλια όταν με φιλάς; 
28 Το μόνο που με ενοχλεί στο ότι 
είσαι πιο κοντός από εμένα είναι 
ότι δεν μπορώ να βάλω τακούνια. 
29 Πού έχετε εξοχικό; Στα Καμένα 
Βούρλα; Έχει και σπίτια εκεί; 
30 Ποιος διαλέγει τα ρούχα σου; Η 
μαμά σου; 
31 Εντάξει, ωραίο το ποιηματάκι 
που μου έγραψες, αλλά δεν είναι 
και το Άξιον Εστί! 
32 Να μ’αγκαλιάσεις είπαμε όχι να 
με σκάσεις! Χάσε κανένα κιλό! 
33 Δεν με πειράζει το ότι τώρα που 
ξυρίστηκες είσαι λίγο αστείος. 
Απλά μπορείς να μην έρθεις μαζί 
μου το βράδυ που θα βγω με τα 
κορίτσια; Δεν θέλω να αρχίσουν να 
γελάνε!  

34 Ωραία γυαλιά! Του παππού σου 
είναι; 
35 Τώρα που είναι καλοκαίρι δεν 
σε πειράζει να φλερτάρω και με 
άλλους στο νησί; 
36 Καλοί οι φίλοι σου, αλλά λίγο 
ανώριμοι. Πώς τους κάνεις παρέα; 
37 Καλέ; Τι τρίχα και κακό είναι 
αυτή που έχεις στην πλάτη σου; 
38 Σταμάτα να παίζεις ρακέτες 
γιατί δεν το ’χεις και με κάνεις 
ρεζίλι! Δεν πας να φέρεις κανέναν 
καφέ; 
39 Χτες που ανέλυα τη σχέση μας 
με τα κορίτσια… 
40 Αν και τα πάμε πολύ καλά, με 
απασχολεί το ότι έχεις Σελήνη στο 
Λέοντα. Η κυρία που μου έβγαλε 
το ζωδιακό σου κύκλο μου είπε ότι 
δεν ταιριάζουμε καθόλου!   
+1 Ο μπαμπάς μου ανυπομονεί να 
σε γνωρίσει. Αύριο μπορείς;   

 
 
 
 

 



H ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ 

ΕΛΛΑΔΑ 
 
Την διατροφή των αρχαίων χαρακτηρίζει η λιτότητα, κάτι που 
μας δείχνει τις δυσκολίες της εποχής. Αυτή η διατροφή είχε 
βάση την «μεσογειακή τριάδα». Η «μεσογειακή τριάδα» είναι 
το σιτάρι, το λάδι και το κρασί. Στη βάση της διατροφής των 
αρχαίων συναντούμε τα δημητριακά, κυρίως σιτάρι σκληρό, 
όλυρα και σιτάρι. Το πλιγούρι χρησιμοποιούνταν ως συστατικό 
του χυλού και φυσικά του αλευριού, από το οποίο 
παρασκευάζεται ο άρτος. Τα δημητριακά συνοδεύονταν κυρίως 
από οπωρολαχανικά(λάχανα, κρεμμύδια, φακές και ρεβίθια). 
Όσο πιο πλούσιοι ήταν οι Έλληνες τόσο πιο πολύ κρέας και 
ψάρι έτρωγαν. Αυτό όμως σχετίζονταν και το πόσο κοντά ήταν 
σε θάλασσα ή πόλη. Από τα γαλακτοκομικά έτρωγαν κυρίως 
γάλα(φρέσκο) και τυρί. Το βούτυρο ήταν γνωστό αλλά 
προτιμούσαν το ελαιόλαδο. Το φαγητό το συνόδευαν με 
κρασί(λευκό, κόκκινο, ροζέ). 
 
 
 

 
          
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



17η ΝΟΕΜΒΡΗ 
 
Η Επανάσταση Οργάνωση 17 Νοέμβρη ήταν μια ένοπλη 
τρομοκρατική οργάνωση που έδρασε στην Ελλάδα κατά την 
περίοδο 1975-2002. Η δράση της ήταν δολοφονίες Ελλήνων και 
ξένων πολιτικών, στρατιωτικών και αστυνομικών, επιθέσεις με 
βόμβες,αρπαγές οπλισμού και σημαντικούς αριθμούς ληστειών. 
Η δράση της σταμάτησε το 2002, όταν συνελήφθηκαν όλα τα 
μέλη της. 
 

 
 
 
 



ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΕΣ 

 
Τα αυτοκίνητα και οι μηχανές είναι μεταφορικά μέσα, που μας 
εξυπηρετούν στο να πηγαίνουμε από το ένα μέρος στο άλλο σε 
πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα από ό,τι αν πηγαίναμε με τα 
πόδια. Μερικές φορές κάποιοι τα χρησιμοποιούν και για 
διασκέδαση, για να κάνουν το χόμπι τους π.χ. αγώνες 
αυτοκινήτων κλπ. 
Πρέπει, όμως, να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τη χρήση των 
αυτοκινήτων και των μηχανών. Πρέπει να φοράμε ζώνες και 
κράνη και να τηρούμε τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, για 
να μη γίνονται ατυχήματα και για να μη βάζουμε σε κίνδυνο τη 
ζωή την δική μας και των άλλων. Κάθε χρόνο πεθαίνουν πολλοί 
άνθρωποι από ατυχήματα. 
 

        

 
  



ΤΤΑΑΙΙΝΝΙΙΕΕΣΣ  
                                                                
                                                                  TTHHEE  LLAASSTT  SSOONNGG  
Βασισμένη στο βιβλίο του επιτυχημένου συγγραφέα Νίκολας Σπαρκς ('Το 
ημερολόγιο', 'Α walk to remember', 'Νύχτες στη Ροδάνθη') η ταινία 'Το Τελευταίο 
Τραγούδι' διαδραματίζεται σε μια μικρή παραλιακή πόλη του Βορρά. Εκεί, ένας 
αποξενωμένος από τη ζωή της δεκαεφτάχρονης κόρης του πατέρας ,βρίσκει την 
ευκαιρία να την ξανασυναντήσει. Η Ρόνι βέβαια θα προτιμούσε να είναι στη Νέα 
Υόρκη, παρά στο Γούιλμιντγκτον. Όμως η μουσική, που είναι και ο μόνος συνδετικός 
κρίκος στη σχέση πατέρα-κόρης, θα γίνει η αφορμή για την επανασύνδεσή 
τους. Είδος Ταινίας: 
ΔΡΑΜΑ 
Επίσημη Πρεμιέρα:  
31 Μαρτίου 2010 
Σκηνοθέτης:  
Julie Anne Robinson 
Σεναριογράφος: 
Nicholas Sparks 
Ηθοποιοί: 
Greg Kinnear , Miley Cyrus , Kelly Preston , Bobby Coleman , Liam Hemsworth 
                                  Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ 
Η Βέρα ,πρώην αεροσυνοδός, είναι η όμορφη σύζυγος του Στέλιου Σκαρίμπα, 
προέδρου της μικρομεσαίας ποδοσφαιρικής ομάδας της Μεγάλης Κατηγορίας, 
"Πάνθηρες". Ζει μια ήσυχη ζωή, μεγαλώνοντας τα δυο παιδιά της. Όλα κυλούν 
ομαλά, μέχρι που μια εξωσυζυγική περιπέτεια του Στέλιου έχει μοιραία κατάληξη. Η 
Βέρα βρίσκεται ξαφνικά χωρίς σύζυγο και προστάτη κι όταν ανοίγει η διαθήκη του 
δέχεται ένα δεύτερο πλήγμα.  
Για να κρατήσει την κληρονομιά, η Βέρα πρέπει, από τη θέση του Προέδρου, να 
διατηρήσει τους "Πάνθηρες" στη Μεγάλη Κατηγορία. Αν η ομάδα υποβιβαστεί, η 
κληρονομιά θα καταλήξει σε κοινωφελές ίδρυμα. 
Η αφέλειά της, αναπληρώνεται από το δυναμισμό και το κέφι της. 
Για την κάθε τρικλοποδιά που της βάζει ο ανταγωνιστικός αντιπρόεδρος, ο 
"Καπετάνιος" ,έχει σύμμαχο τον αρχηγό της ομάδας, τον μαχητικό Καλπάκη ,που 
κάνει την καρδιά της να χτυπά πιο γρήγορα! 
 
Έτος: 2009 
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: 
Παναγιώτης Φαφούτης 
Σενάριο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ από μια ιστορία της ΛΑΓΙΑΣ 
ΓΙΟΥΡΓΟΥ σε μια ιδέα του ΧΑΡΗ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗ 
Μουσική "THEMARVELOUSLAMBPROJECT" του ΚΩΣΤΗ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑ 
Τραγούδι Τίτλων STAVENTOfeat. ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΚΑΡΥΔΗ 
Παραγωγή: Πάνος Παπαχατζής   
Πρωταγωνιστούν: Τιτίκα Στασινοπούλου, Σμαράγδα Καρύδη, Πέτρος Λαγούτης, 
Κωστής Κορωναίος, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης 
SpecialGuests ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΥΤΖΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ 
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ΟΝΟΜΑ 

ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ 

Taylor Daniel Lautner 

February 11, 1992  (age 18) 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 
ΗΘΟΠΟΙΟΣ 

 

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΙ 
TWILIGHT, NEW MOON 

,ECLIPSE 

ΥΨΟΣ 1.78 m 

                                ΑΥΤΟΓΡΑΦΟ 
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DYLAN SPROUSE 
      

 
 

ΟΝΟΜΑ                     

ΠΑΡΑΤΣΟΥΚΛΙ      

Η.ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 

ΤΟΠΟΣ 

ΓΕΝΝΗΣΗΣ 

DYLAN SPROUSE 

DYL, LUMPKIN 

ΑΥΓΟΥΣΤΟ 4, 1992   

Arezzo, Tuscany, ΙΤΑΛΙΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΗΘΟΠΟΙΟΣ 

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΙ 
ZACK AND CONDY,ZACK 

AND CONDY ON DECK  


