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ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
 

  Οι δρόμοι είναι δημόσιοι χώροι και τους μοιραζό-

μαστε με τους άλλους. Αν όλοι τους χρησιμοποιούμε 

όπως πρέπει, τότε όλοι θα είμαστε ασφαλείς. Μάθε 

τους κανόνες της σωστής συμπεριφοράς και τον Κώ-

δικα Οδικής Κυκλοφορίας, είτε μετακινείσαι με τα 

πόδια είτε με ποδήλατο, με πατίνια ή με αυτοκίνητο. 

Εξασκήσου στο να προστατεύεις τον εαυτό σου μό-

νος σου παρατηρώντας όλα τα επικίνδυνα σημεία σε 

κάποια μικρή διαδρομή που γνωρίζεις καλά. Ζήτησε 

από τους γονείς σου να σε αφήνουν να κάνεις διαδ-

ρομές μόνος σου, στην αρχή μικρές και μετά όλο και 

μεγαλύτερες. 

Παρατήρησε κάθε καινούργια διαδρομή και όλους 

τους πιθανούς κινδύνους της ενώ βρίσκεσαι με κά-

ποιον ενήλικα, έτσι ώστε να μπορείς να την ξανακά-

νεις μόνος σου αποφεύγοντας τους κινδύνους. Μην 

ξεχνάς ότι όταν είσαι μόνος σου, μόνο εσύ μπορείς 

να προστατέψεις τον εαυτό σου. 

Ακόμα και εάν έχεις αργήσει για το σχολείο ή βιάζε-

σαι να γυρίσεις σπίτι σου, μην τρέχεις. Προσπάθησε 

να ξεκινάς νωρίτερα, ώστε να μη φτάσεις καθυστε-

ρημένος. Όταν είσαι προσεκτικός, είσαι ασφαλής. 

Όταν διασχίζεις το δρόμο, να περνάς από τη διάβα-

ση πεζών, να περιμένεις να ανάψει το πράσινο αν-

θρωπάκι, ο «Γρηγόρης» και να μη σταματάς ποτέ 

στη μέση του δρόμου. Δεν έχεις ακόμα το ύψος ενός 

ενήλικα.  Έτσι οι οδηγοί δεν σε βλέπουν πάντα. Βε-

βαιώσου ότι σε έχουν δει. 

Όπως και οι γονείς σου, πρέπει και εσύ να φοράς τη 

ζώνη σου όταν είσαι στο αυτοκίνητο. Αλλά λόγω το-

υ ύψους σου, είναι σημαντικό να χρησιμοποιείς ένα 

υπερυψωμένο παιδικό κάθισμα μέχρι να γίνεις 10 

χρόνων. Μην ξεχνάς ότι πρέπει πάντοτε να φοράς τη 

ζώνη ασφαλείας σου, ακόμα και για πολύ μικρές δι-

αδρομές. 

  

ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΕΛΜΗ  

ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

 

  Πρόσφατα επισκεφτήκαμε με 

το Σχολείο μας το Μουσείο Φυ-

σικής Ιστορίας Χέλμη που είναι 

το μοναδικό μουσείο στο είδος 

του στη Ζάκυνθο και βρίσκεται 

στην περιοχή της Αγίας Μαρί-

νας. Σκοπός του Μουσείου είναι 

να προσφέρει στους επισκέπτες 

του, την ευκαιρία για μία βαθύ-

τερη γνωριμία με το φυσικό πε-

ριβάλλον του νησιού μας, καθώς 

και να συμβάλει στην ανάπτυξη 

της περιβαλλοντικής εκπαίδευ-

σης και αγωγής των νέων αν-

θρώπων. 

Το Μουσείο Χέλμη ανήκει σε 

όλη τη Ζάκυνθο, διαθέτει μια 

εξαιρετικά σπάνια συλλογή με 

φυτά και ζώα από όλο τον κόσ-

μο, αλλά και μια πανέμορφη 

συλλογή από όστρακα, πετρώ-

ματα και ορυκτά. Ορισμένα δε 

από τα εκθέματά του είναι μονα-

δικά. Σίγουρα είναι ένα από τα 

πιο σημαντικά μουσεία φυσικής 

ιστορίας στην Ελλάδα.  

Αυτό που μας άρεσε περισσότε-

ρο και μας έκανε μεγάλη εντύ-

πωση ήταν τα ταριχευμένα ελά-

φια, η αρκούδα και τα φλαμίγκο. 

Επισκεφτείτε κι εσείς αυτό το 

μουσείο για να θαυμάσετε όλα 

αυτά τα εκθέματα. Θα είναι μια 

αξέχαστη εμπειρία για σας! 
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ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 

 

Γιορταστική περίοδος με παραδο-

σιακές εκδηλώσεις στις οποίες κυ-

ριαρχούν οι μεταμφιέσεις. Είναι  

λέξη ιταλικής προέλευσης (carnet 

vale) που σημαίνει την αποχή από 

το κρέας. Η ετυμολογική σημασία 

της λέξης φαίνεται και από την ελ-

ληνική μεταγλώττιση «αποκριά» 

ενώ η λέξη καρναβάλι χαρακτηρί-

ζει κύρια τις γιορταστικές εκδηλώ-

σεις. Το καρναβάλι χρονικά είναι 7 

βδομάδες πριν από το Πάσχα. Πα-

λιότερα συνήθιζαν να νηστεύουν 

όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Η 

αποκριά γνωστή από τα βυζαντινά 

κιόλας χρόνια γιορτάζεται από 

πολλούς λαούς. Το καρναβάλι με 

τις μεταμφιέσεις (μασκαρέματα) 

ήταν μέχρι το 19ο αιώνα μια από 

τις σημαντικότερες λαϊκές εκδηλώ-

σεις. Οι ρίζες της μεταμφίεσης ως 

εθίμου είναι πολύ παλιές και φτά-

νουν σε πρωτόγονες δοξασίες και 

αντιλήψεις. Σύμφωνα με βαθιά ρι-

ζωμένη πίστη των προγόνων ο 

μασκοφόρος γίνεται ότι παριστάνει 

η μάσκα. Με το πέρασμα του χρό-

νου όμως τα έθιμα και οι εκδηλώ-

σεις έχασαν το μαγικό τελετουργι-

κό τους χαρακτήρα διατηρώντας 

μόνο τον ψυχαγωγικό. Σήμερα στα 

μεγάλα αστικά κέντρα το καρναβά-

λι μεταβάλλεται πολλές φορές σε 

εμπορική επιχείρηση. Πασίγνωστο 

είναι το καρναβάλι του Ρίου όπου 

γιορτάζεται με ξέφρενες παραδοσι-

ακές εκδηλώσεις με σημαντική 

συμμετοχή των κατοίκων. Στην Ελ-

λάδα έχουν διατηρηθεί μερικές 

μορφές παραδοσιακού καρναβαλιο-

ύ (Θράκη). Επίσης από τα αστικά 

καρναβάλια γνωστότερο είναι της 

Πάτρας. 

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ  

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

«O Tοm the Greek», όπως τον αποκαλούν χαϊ-

δευτικά οι συνάδελφοι του στην ΝΑΣΑ ο άν-

θρωπος που σχεδίασε το κύριο επιστημονικό 

όργανο ανάλυσης των πετρωμάτων του Άρη 

γεννήθηκε στο χωριό Ζάκα των Γρεβενών στις 

6 Μαΐου 1937 και ονομάζεται Θανάσης Οικο-

νόμου. Αγαπά με πάθος την πατρίδα, όπως κι 

όλη η οικογένεια του, Μακεδόνες που ζουν κά-

που 40 χρόνια τώρα στο Σικάγο. Δεν χάνουν 

ούτε μια εκδήλωση της ελληνικής κοινότητας 

και ταξιδεύουν με κάθε ευκαιρία στην Ελλάδα. 

34 χρόνια ταξιδιώτης του Σύμπαντος με το 

μυαλό στην Ελλάδα, ο περίφημος Έλληνας 

Θανάσης Οικονόμου αρχίζει και συνεργάζεται 

με τη ΝΑΣΑ από τις πρώτες του ημέρες στην 

Αμερική. Οι πρωτοποριακές του μελέτες γρή-

γορα τον κατατάσσουν στους κορυφαίους ε-

πιστήμονες. Του ανατίθεται η χημική ανάλυση 

των ευρημάτων των επιστημονικών αποστο-

λών Surveyor V, VI, και VII. Η τεχνική που 

ανέπτυξε ήδη από τη δεκαετία του '60 χρησι-

μοποιείται με μικρές παραλλαγές ακόμη και 

σήμερα για τη διερεύνηση της σύνθεσης της 

επιφάνειας του Άρη. Μάλιστα, στα πλαίσια της 

αποστολής Pathfinder συνεργάστηκε με τον 

Sam (Σωτήρη) Δάλλα. Σήμερα συνεργάζεται 

με το εργαστήριο αστροφυσικής και έρευνας 

του διαστήματος της ΝΑΣΑ και παράλληλα 

διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο. Αν υ-

πάρχει τρόπος να ανακαλύψουμε τα μυστικά 

του Άρη, αυτό οφείλεται αποκλειστικά στις ε-

πιστημονικές ανακαλύψεις του Θανάση Οικο-

νόμου. 
Από το περιοδικό μετρό 
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ΕΆΝ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ  

(4 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ 500 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ) 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΕΝΌΣ ΡΟΛΟΓΙΟΥ 

 

 

 Μέχρι τις 4:20 ο πλανήτης παραμένει μια 

έρημος χωρίς ζωή. 

 

 

 

 

 Στις 10:30 τα ζώα χωρίς σκελετό (ασπόνδυλα) 

κατακλύζουν τις θάλασσες. 

 

 

 

 

 

  Στις 11:25 εμφανίζονται οι δεινόσαυροι. 

 

 

 

 

 

 Στις 12 παρά 10 οι δεινόσαυροι δίνουν τη θέση 

τους στα πουλιά και στα θηλαστικά. 

 

 

 

 

 

 Μισό λεπτό πριν τις 12 εμφανίζονται οι αν-

θρωποειδείς. 
 

 

 

 

 

 

 Το τελευταίο δέκατο του δευτερολέπτου κα-

λύπτει την ιστορία του πολιτισμού. 

 
ΑΠΌ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΕΛΜΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
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ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ 

 

Οι πυραμίδες είναι ένα από τα αρχαία επτά 

θαύματα του κόσμου που υπάρχει και μπο-

ρούμε και εμείς να θαυμάσουμε σήμερα. 

Τα μνημειακά αυτά οικοδομήματα συναντι-

όνται για πρώτη φορά στην αρχαία Αίγυπτο 

στη διάρκεια της 3ης π.Χ. χιλιετίας. Ήταν 

ταφικά μνημεία και οι πρώτες από αυτές 

χρονολογούνται ήδη από το 2700 π.Χ. ενώ 

τα τελευταία δείγματα είναι κατασκευασ-

μένα λίγο πριν κατακτηθεί η Αίγυπτος από 

τους Ρωμαίους. Σήμερα σώζονται περίπου 

80 πυραμίδες από τις οποίες έχουν επισκευ-

αστεί περισσότερες από τις μισές. Η μεγά-

λη πυραμίδα του Χέοπα έχει μήκος πλευ-

ρών στη βάση 230,4μ ενώ το βάρος των 

ογκόλιθων που την απαρτίζουν ξεπερνά το-

υς 6.000.000 τόνους. Οι ογκόλιθοι εξορύσ-

σονται κοντά στο Σινά στη συνέχεια μετα-

φέρονταν ακατέργαστοι πάνω σε ειδικές 

σχεδίες κοντά στο χώρο ανέγερσης και στο 

τέλος στη βάση του έργου. Οι Αιγύπτιοι 

δεν διέθεταν ανυψωτικές μηχανές γι’ αυτό 

κατασκεύαζαν κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) 

πάνω στις οποίες με τη βοήθεια κορμών 

δέντρων και της μυϊκής δύναμης χιλιάδων 

εργατών μεταφέρονταν οι ογκόλιθοι στο 

επιθυμητό ύψος. Τέλος οι λιθοξόοι (αυτοί 

που επεξεργάζονταν τις πέτρες) ολοκλήρω-

ναν την κατεργασία με τέτοιο τρόπο ώστε 

οι λίθοι μεταξύ τους να αφήνουν το πολύ 

κενό ενός χιλιοστού. Ο Ηρόδοτος αναφέρει 

ότι εργάστηκαν 100.000 εργάτες για 20 

χρόνια, ενώ σύγχρονοι μελετητές πιστεύ-

ουν ότι ο αριθμός των εργατών δεν πρέπει 

να ξεπερνούσε τις 20.000. Ο Ναπολέων υ-

πολόγιζε ότι με τις πέτρες που χρειάστηκαν 

για την πυραμίδα του Χέοπα θα μπορούσε 

να κατασκευαστεί τοίχος ύψους 3μ που θα 

κάλυπτε τα χερσαία σύνορα της Γαλλίας. Η 

πυραμίδα του Χεφρίνου βρίσκεται σε κα-

λύτερη κατάσταση από τις άλλες και λόγω 

της μεγαλύτερης κλίσης που έχουν οι πλευ-

ρές της δίνει την εντύπωση ότι είναι μεγα-

λύτερη. 

Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ 

 

  Περίλαμπρος βυζαντινός ναός της Κων-

σταντινούπολης, από τους μεγαλύτερους 

και ωραιότερους χριστιανικούς ναούς και 

από τα καλύτερα αρχιτεκτονικά δημιουρ-

γήματα των αιώνων. Συνδέθηκε στενότα-

τα με την ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκ-

ρατορίας και της ορθόδοξης Εκκλησίας. 

Ανεγέρθηκε επί Ιουστινιανού (527– 565) 

στην παλιά ακρόπολη του Βυζαντίου στη 

θέση μιας προγενέστερης Αγίας Σοφίας 

που καταστράφηκε το 532. Ο ναός τελεί-

ωσε σε 5 χρόνια, 10 μήνες και 4 μέρες και 

εγκαινιάστηκε στις 27 Δεκεμβρίου 537. 

Για την κατασκευή του ναού εργάστηκαν 

10.000 εργάτες και ξοδεύτηκαν γύρω στα 

εξακόσια εκατομμύρια χρυσές λίρες. Την 

ώρα των εγκαινίων λέγεται πως ο Ιουστι-

νιανός αναφώνησε: «Δόξα τω Θεώ τω κα-

ταξιώσαντί με τοιούτον έργον επιτελέσαι. 

Νενίκηκά σε, Σολομών!».Ο Μωάμεθ ο 

πορθητής τη μετέτρεψε σε τζαμί το οποίο 

λειτούργησε ως το 1935 όταν ο Ατατούρκ 

το έκανε μουσείο. Μπαίνοντας στο εσω-

τερικό κοιτάμε ψηλά και βλέπουμε ένα 

εξαίσιο ψηφιδωτό του Παντοκράτορα πά-

νω από την τρίτη και μεγαλύτερη πύλη. 

Στο κέντρο υψώνεται ο θαυμάσιος κεντρι-

κός τρούλος. Η αίσθηση του αέρα και του 

χώρου στο κεντρικό κλίτος του ναού, τα 

30 εκατομμύρια χρυσά πλακίδια που κα-

λύπτουν το εσωτερικό του τρούλου και η 

φαινομενική απουσία στήριξης του άφηνε 

τους Βυζαντινούς έκθαμβους. Ο τρούλος 

στηρίζεται από 40 ογκώδη ενδυναμώματα 

από ειδικούς κούφιους πλίνθους κατασκε-

υασμένους στη Ρόδο από έναν μοναδικό 

ελαφρύ και πορώδη πηλό, που αναπαύον-

ται πάνω σε τεράστιες κολώνες κρυμμέ-

νες στους εσωτερικούς τοίχους. Ο ναός 

αυτός γνώρισε όλες τις δόξες της Βυζαν-

τινής Αυτοκρατορίας και τη λατρεία των 

πιστών χριστιανών. Η «Μεγάλη Εκκλησία» 

διατήρησε την ιδιαίτερη θέση της στην ψυχή του 

υπόδουλου Έλληνα, ο οποίος την έκλαψε με το 

«Θρήνο της Πόλης» και τα δημοτικά τραγούδια. 
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ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΌΤΙ: 

 

 Μία μπλε φάλαινα έχει μήκος 30 μέτρα, ζυ-

γίζει πάνω από 200 τόνους και ξεπερνάει σε 

μέγεθος και τον μεγαλύτερο δεινόσαυρο. 

 Η γλώσσα της ζυγίζει όσο κι ένας ελέφαντας 

και η καρδιά της έχει το μέγεθος ενός αυτο-

κινήτου.  

 Κάποιες από τις αρτηρίες της είναι τόσο με-

γάλες, που ένας άνθρωπος θα μπορούσε να 

περάσει μέσα από αυτές, κολυμπώντας. 

 Κάθε καλοκαίρι στις ανατολικές ακτές της 

Ν. Αφρικής ένα τεράστιο μαύρο κύμα από 

εκατομμύρια σαρδέλες έρχεται στην επιφά-

νεια από τα θαλάσσια ρεύματα προσελκύον-

τας χιλιάδες πουλιά, καρχαρίες και δελφίνια. 

 Τα δελφίνια δημιουργούν μία παγίδα, όπου 

φυλακίζουν τις σαρδέλες και τότε μία φάλα-

ινα εμφανίζεται και καταβροχθίζει το 

έδεσμα. 

 Κάθε απόγευμα καθώς ο ήλιος δύει, η μεγα-

λύτερη μετανάστευση του πλανήτη λαμβά-

νει χώρα στους ωκεανούς, όπου διάφορα θα-

λάσσια πλάσματα ανεβαίνουν στην επιφάνε-

ια της θάλασσας προς αναζήτηση τροφής. 

 Για κάποιες μέρες του χρόνου, εκατομμύρια 

καλαμάρια εμφανίζονται στις ακτές της Κα-

λιφορνίας καθώς ανεβαίνουν στην επιφάνεια 

για να γεννήσουν και να αφήσουν τα αβγά 

τους. και έτσι αστραπιαία όπως εμφανίζον-

ται, εξαφανίζονται πάλι στα βάθη του ωκεα-

νού ή πεθαίνουν. 

 Κάθε χρόνο στις ακτές της Κόστα Ρίκα συμ-

βαίνει ένα καταπληκτικό φαινόμενο, που ο-

νομάζεται arribada και συνδέεται με τα πα-

λιρροιακά ρεύματα, κατά το οποίο στο τελε-

υταίο ή το πρώτο τέταρτο του φεγγαριού πε-

ρίπου 5.000 θηλυκές χελώνες βγαίνουν στη 

στεριά για να αφήσουν τα αβγά τους στην 

άμμο. 

 Μέσα σε 3-4 νύχτες 400.000 χελώνες εμφα-

νίζονται σε μια ακτή 1,5 χιλιομέτρου και α-

φήνουν 40 εκατομμύρια αβγά. 

ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΗ: 

ΤΟ ΠΙΟ ΑΦΙΛΟΞΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗ ΓΗ 

 

 Η Ανταρκτική είναι το πιο 

κρύο και αφιλόξενο μέρος της 

γης, αλλά και ταυτόχρονα ένα 

μέρος μεγαλοπρεπούς ομορφι-

άς που μπορεί να φιλοξενήσει 

εκπληκτικά, πολλά και ποικί-

λα είδη άγριας φύσης. 

 Τρία τέταρτα του παγκόσμιου 

γλυκού νερού την τυλίγουν σε 

ένα στρώμα πάγου τόσο πυκ-

νό που κρύβει οροσειρές, τό-

σο απέραντες όσο οι Άλπεις. 

 Μόνο το 2% της Ανταρκτικής 

δεν είναι καλυμμένο από πά-

γους. 

 Το καλοκαίρι η θερμοκρασία 

σκαρφαλώνει στους –20ο C. 

 Κατά τη διάρκεια του χειμώ-

να, διπλασιάζεται η επιφάνεια 

της Ανταρκτικής εξαιτίας της 

παγωμένης θάλασσας που γί-

νεται στεριά. 

 Παρ’ όλα αυτά στην Ανταρ-

κτική ζουν πάνω από τις μισές 

φώκιες του πλανήτη, εκατομ-

μύρια πιγκουΐνοι, χιλιάδες φά-

λαινες και αμέτρητα θαλασσο-

πούλια. Με θερμοκρασίες πο-

λύ χαμηλότερες των - 70ο C 

και ανέμους που ξεπερνούν τα 

120 μίλια την ώρα. 
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 Ανδρωνά Χριστίνα                        Ξένος Βασίλης 

 Γιατράς Άγγελος                            Ραψομανίκης Παναγιώτης 

 Γκλαβά Ζαντίνα                            Σούρμπης Χάρης 

 Γκλαβά Νταϊάνα                           Στραβοπόδης Αντρέας 

 Καρλαύτη Ελπίδα                         Τζελίλη Αρμενίτα 

 Λιβέρη Κατερίνα                           Τσιόλη Διονυσία 

 Λούλος Διονύσης                           Τσιριγώτη Χριστίνα 

 Μάρα Άντζελα                               Τσιριγώτης Άγγελος 

 Μπάστας Αντριάν                          Φλεμοτόμου Αλεξάνδρα 

 Μυλωνάς Δημήτρης                      Ψάλλας Γιώργος 

 
 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  ΕΚΔΟΣΗΣ : 

Σπύρος Ι. Θεοδόσης 
 

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 

 WEB:         http://6dim-zakynth.zak.sch.gr 

 Ε - ΜΑΙL:  mail@6dim-zakynth.zak.sch.gr 

 FAX:          26950 45193 

 ΤΗΛ.          26950 29786  &   26950 29787 
 

ΑΝΕΚΔΟΤΑ 

 

Η μικρή δεν τα πάει καλά με την αριθμη-

τική και η μαμά της αποφασίζει να τη βο-

ηθήσει: Ας πούμε ότι είσαι μανάβισσα κι 

εγώ πελάτισσα. Αγοράζω πατάτες που κά-

νουν 2 ευρώ και ντομάτες που κάνουν 3 

ευρώ. Πόσα πρέπει να σου δώσω;  

Κι η μικρή σαστισμένη απαντά: Δεν πει-

ράζει με πληρώνετε αύριο… 

                      ****** 

Ο Γιώργος προσεύχεται. 

Θεέ μου κάνε να γίνει η Πάτρα πρωτεύ-

ουσα της Ελλάδας.  

Γιατί χρυσό μου ρωτά η μαμά του. 

Γιατί έτσι έγραψα στο διαγώνισμα της Γε-

ωγραφίας! 

                       ****** 

Ο δάσκαλος στο μαθητή: 

Γιατί η έκθεση σου με θέμα το γάλα είναι 

τόσο μικρή; Δεν είχες τίποτα άλλο να γρά-

ψεις; 

Είχα, αλλά ήθελα να γράψω για το συμ-

πυκνωμένο… 

                       ****** 

Εσύ Τοτό κάνεις την προσευχή σου πριν 

το φαγητό; 

Όχι δεν υπάρχει λόγος. Η μαμά μου είναι 

πολύ καλή μαγείρισσα! 

                        ****** 

Ο εγγονός στη γιαγιά του: 

Γιαγιά τα γυαλιά σου μεγαλώνουν τα 

πράγματα; 

Βέβαια απαντά η γιαγιά. 

Τότε σε παρακαλώ μπορείς να τα βγάλεις 

πριν μου δώσεις ένα κομμάτι τούρτας. 


