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     ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

     Ο Μάρτιος έφτασε και περιμένουμε με 

αγωνία τους βαθμούς του 2ου τριμήνου. 

 Ο ι  Απόκριες και η Καθαρή Δευτέρα 

κυριαρχούν, ετοιμάζονται εκπαιδευτικές 

επισκέψεις, μυρίζει άνοιξη. Το τρίτο τεύχος 

είναι στα χέρια σας. 

             Απολαύστε το…….. 

              Η συντακτική ομάδα 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Στο σχολείο μας έχουν πραγματοποιηθεί 

δύο εκδηλώσεις. Στις 18 Φεβρουαρίου 

πήγαμε εκδρομή στην Ελευσίνα. 

Επισκεφτήκαμε τον αρχαιολογικό χώρο και 

όποιος ήθελε έμπαινε και στο μουσείο. 

Στις 11 Μαρτίου έγινε αποκριάτικο πάρτι. 

Μαθητές και καθηγητές μασκαρεύτηκαν 

και χόρεψαν πολύ ωραία. Το καλύτερο 

πάρτι!!! Φιου! Επιτέλους τελείωσαν και τα 

διαγωνίσματα και θα έχουμε λίγη 

ξεκούραση εμείς τα παιδιά! Λοιπόν, αυτά 

για το τρίτο τεύχος! Ελπίζω να το 

απολαύσετε! 

             Ευτυχία Γκουβά    

Τι είναι η απόκριες; Τι γιορτάζουμε τις 

απόκριες; 

Η λέξη απόκριες προέρχεται από το 

βυζαντινό ‘Απόκρεω’ και η σημασία της 

είναι η απόχη από το κρέας, ‘από’ και 

‘κρέας’. Στην Ρώμη χρησιμοποιούσαν την 

λέξη ‘Carnevale’ που σημαίνει αντίο κρέας. 

Είναι η αποχή για τις 3 εβδομάδες πριν 

από την Καθαρά Δευτέρα ώστε να 

υποδεχτούν την Σαρακοστή.   Οι ρίζες των 

εορτασμών αυτών προέρχονται από την 

Αρχαία Ελλάδα όπου γιόρταζαν την έναρξη 

της νέας χρονιάς, προσπαθούσαν το νέο 

έτος να είναι ευνοϊκό και παράλληλα 

γιόρταζαν και την αναγέννηση της φύσης 

με τον ερχομό της άνοιξης 

Η πρώτη εβδομάδα των Αποκριών που 

τελειώνει την Κυριακή του Ασώτου, 

λέγεται και Προφωνή, επειδή παλιά 

προφωνούσαν, δηλαδή διαλαλούσαν ότι 

άρχιζαν οι Απόκριες. Η δεύτερη εβδομάδα 

λέγεται Κρεατινή ή της Κρεοφάγου, επειδή 

έτρωγαν κρέας και δεν νήστευαν ούτε την 

Τετάρτη ή την Παρασκευή. Η εβδομάδα 

αυτή γιορτάζεται με γλέντια και φαγοπότια 

χωρίς κανένα θρησκευτικό περιορισμό. Η 

Κυριακή της εβδομάδας αυτής, η Κυριακή 

της Απόκρεω -και συνεκδοχικά ολόκληρη η 

περίοδος από την είσοδο του Τριωδίου 

μέχρι την Καθαρά Δευτέρα- ονομάστηκε 

έτσι, επειδή συνηθίζεται να μην τρώνε 

κρέας οι Χριστιανοί, δηλαδή «να απέχουν 

από το κρέας». Η τρίτη εβδομάδα λέγεται 

Τυρινή ή της Τυροφάγου, επειδή έτρωγαν 

γαλακτοκομικά προϊόντα σαν ενδιάμεση 

κατάσταση μεταξύ κρεοφαγίας και 

νηστείας, για να προετοιμαστούν σιγά σιγά 

για τη νηστεία της Σαρακοστής. Ανάλογη 

με την ελληνική λέξη Αποκριά είναι και η 

λατινική λέξη Καρναβάλι 

Τις μέρες αυτές γίνεται το έθιμο του 

γλεντιού, της ψυχαγωγίας και του 

«μασκαρέματος», της μεταμφίεσης, που 

έχει παραμείνει και από τις αρχαιότερες 

«Διονυσιακές γιορτές» των Ελλήνων, όπου 

οι άνθρωποι μεταμφιέζονταν, χόρευαν, 

τραγουδούσαν πίνοντας κρασί και το κέφι 

ήταν μεγάλο προς τιμήν του Διόνυσου. 

Καθαρά Δευτέρα 

Με την Καθαρά Δευτέρα ξεκινά η 

Σαρακοστή για την Ορθόδοξη εκκλησία, 

ενώ ταυτόχρονα σημάνει το τέλος των 

Απόκρεω. Η Καθαρά Δευτέρα ονομάστηκε 

έτσι γιατί οι Χριστιανοί "καθαρίζονταν" 

πνευματικά και σωματικά. Είναι μέρα 

νηστείας αλλά και μέρα αργίας για τους 

Χριστιανούς. Η νηστεία διαρκεί για 40 
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μέρες, όσες ήταν και οι μέρες νηστείας του 

Χριστού στην έρημο. 

 

Την Καθαρά Δευτέρα συνηθίζεται να 

τρώγεται λαγάνα (άζυμο ψωμί που 

παρασκευάζεται μόνο εκείνη τη μέρα), 

ταραμάς και άλλα νηστίσιμα φαγώσιμα, 

κυρίως λαχανικά, όπως και φασολάδα 

χωρίς λάδι. Επίσης συνηθίζεται το πέταγμα 

χαρταετού.  

Η Καθαρά Δευτέρα εορτάζεται 48 ημέρες 

πριν την Κυριακή της Ανάστασης του 

Χριστού, το χριστιανικό Πάσχα. 

Γιατί πετάμε χαρταετό 

Από το πρωί της Καθαρής Δευτέρας ο 

ελληνικός ουρανός γεμίζει με πολύχρωμα 

στολίδια, τους γνωστούς χαρταετούς που 

τραβούν το βλέμμα μικρών και μεγάλων. 

Το πέταγμα του χαρταετού την πρώτη 

μέρα της Σαρακοστής συμβολίζει το 

πνευματικό ξεπέταγμα του ανθρώπου. Ότι 

δηλαδή το ανθρώπινο πνεύμα είναι 

πλασμένο για να πετά στα ουράνια. 

Νίκος Γεωργακόπουλος 

      ΑΠΟΚΡΙΕΣ 

Καρναβάλι γίνεται από τα παλιά χρόνια σε 

πολλές πόλεις της Ελλάδας. 

Πρωταγωνιστεί η Πάτρα με το μεγαλύτερο 

καρναβάλι της χώρας, η Ξάνθη και το 

Ρέθυμνο. Το Ρεθυμνιώτικο καρναβάλι είναι 

η μεγαλύτερη, δημοφιλέστερη και 

πολυπληθέστερη εκδήλωση της Κρήτης , η 

οποία αναπτύσσει ιδιαίτερη δυναμική, 

περνώντας τα σύνορα του νησιού και της 

χώρας. Ξακουστό  είναι το κυνήγι του 

κρυμμένου θησαυρού.  

Στην Αθήνα οι άνθρωποι γυρνούν 

μεταμφιεσμένοι στην Πλάκα και σε άλλες 

περιοχές, πίνουν , χορεύουν και γλεντούν. 

Τα τελευταία χρόνια το καρναβάλι 

Μοσχάτου καταλαμβάνει την πρώτη θέση 

μεταξύ των δήμων της Αττικής. 

    Ρεντιόν Αζεμάι 

 

Καθαρά Δευτέρα 

 Η καθαρά Δευτέρα είναι μια μέρα 

ξεκούρασης για όλους αλλά και 

διασκέδασης. Οι περισσότεροι άνθρωποι 

πηγαίνουν εκδρομές ή πάνε σε διάφορα 

μέρη για να πετάξουν χαρταετό. Επίσης 

είναι μια ευκαιρία  να βρεθεί η οικογένεια, 

να βγουν με συγγενείς και με φίλους.   

Ακόμα μικροί και μεγάλοι φοράνε 

κοστούμια και μασκαρεύονται και υπάρχει 

μια γιορτινή ατμόσφαιρα. Η καθαρά 

Δευτέρα είναι μέρα απόλαυσης και χαράς. 

Ορέστης Αζεμάι 

     Το βραχιόλι του Μάρτη  

Τον Μάρτιο σχεδόν όλοι βραχιολάκια που 

είναι κόκκινα με άσπρο. Αυτό είναι ένα 

παλιό έθιμο και το "γιορτάζουμε" 

φορώντας (κυρίως τα παιδιά) ένα βραχιόλι 

με στραμμένη κόκκινη και άσπρη κλωστή 

για να μας προστατεύει από τον ήλιο για 

να μην καούμε. Επίσης κάποτε σε κάποιες 
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περιοχές κρεμούσαν την κλωστή όλη νύχτα 

στα κλαδιά μιας τριανταφυλλιάς για να 

χαρίσουν ανθοφορία. Ο "Μάρτης" είναι 

ένα παλιό έθιμο και πιστεύεται οι έχει τις 

ρίζες του στην Αρχαία Ελλάδα και 

συγκεκριμένα στα Ελευσίνια μυστήρια 

επειδή οι μύστες των Ελευσίνιων 

μυστηρίων συνήθιζαν να έδεναν και το 

αριστερό τους πόδι. 

     Βλυσίδη Αναστασία  

Η εκδρομή στην Ελευσίνα 

Στις 18 Φεβρουαρίου το σχολείο μας 

πραγματοποίησε περίπατο με πούλμαν 

στην Ελευσίνα. 

Αρχικά όταν φτάσαμε επισκεφτήκαμε τον 

αρχαιολογικό χώρο , στον οποίο μας 

ξενάγησαν οι καθηγητές και κάποιοι 

μαθητές της τρίτης γυμνασίου. Μετά 

όποιος ήθελε επισκεπτόταν το μουσείο το 

οποίο είχε διάφορα εκθέματα τα οποία τα 

έβγαζες φωτογραφίες και βίντεο. Όταν 

τελειώσαμε ο καθένας έκανε βόλτα στην 

πλατεία. Στο τέλος μαζευτήκαμε στην 

είσοδο του αρχαιολογικού χώρου και 

φύγαμε ο καθένας με την τάξη του και με 

το πούλμαν. Ήτα ν πολύ όμορφα. 

Ιουλία Βινιεράτου 

                    "Scorpions" 

 Οι Scorpions είναι ένα ροκ συγκρότημα 

από το Αννόβερο της Γερμανίας. 

Σχηματίστηκε το 1965 από του κιθαρίστα 

Ρούντολφ Σένκερ ο οποίος είναι το μόνο 

σταθερό μέλος της μπάντας. Το 

συγκρότημα έγινε γνωστό κατά την 

δεκαετία του 1989 , έπειτα από την μεγάλη 

μουσική επιτυχία των τραγουδιών: Wind of 

change , Always somewhere .Η μπάντα 

πούλησε πάνω από 100 εκατομμύρια 

άλμπουμ σε όλο τον κόσμο. 

        Ακρίβου Κυριακή 

      Μια θλιβερή είδηση 

Την ημέρα που πήγαμε εκδρομή στην 

Ελευσίνα , πληροφορηθήκαμε ότι έγινε το 

πρωί ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα. 

Στο  αυτοκίνητο  επέβαιναν 2 κορίτσια και 

ένας άνδρας , ο οδηγός που δυστυχώς 

πέθανε. Πρόκειται   για  τον Παντελή 

Παντελίδη, νέο δημοφιλή τραγουδιστή , 

μόλις 33 ετών. Από τις κοπέλες η μία είναι 

καλά και η άλλη πολύ σοβαρά 

τραυματισμένη. Στην κηδεία του 

τραγουδιστή προσήλθαν πολλοί διάσημοι , 

αλλά και πλήθος λαού που τον 

αποχαιρέτισε. Καλό ταξίδι Παντελή…… 

              Κλεάνα Γκρόσι  

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΔΙΑΣΗΜΟΤΗΤΩΝ 

 Αντζελίνα Τζολί: Η άφιξή της στην 

Ελλάδα 

Την Τετάρτη 17 Μαρτίου η διάσημη 

ηθοποιός έφτασε στην Αθήνα, 

επισκέφτηκε τους πρόσφυγες στον Πειραιά 

και την επόμενη ημέρα πήγε στη Λέσβο. Η 

ηθοποιός έχει κάνει έντονες 

φιλανθρωπικές δράσεις τα τελευταία 16 

χρόνια. Έχει κάνει δωρεά 1.000.000 

δολαρίων στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ 

για τους πρόσφυγες και δέχτηκε τον τίτλο 

της Πρέσβειρας Καλής Θελήσεως.  

 Η Kesha στα δικαστήρια 

Σε λυγμούς ξέσπασε η 

τραγουδίστρια Kesha ,όταν το 

Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας 

Υόρκης αρνήθηκε να την 

ελευθερώσει από το συμβόλαιό 
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της με τη Sony, κάτι που σημαίνει 

ότι θα πρέπει να συνεχίσει τη 

συνεργασία της με τον παραγωγό 

Dr.Luke, τον οποίο κατηγορεί για 

βιασμό. Η ιστορία ξεκίνησε από 

τον περασμένο Οκτώβριο, όταν η 

Kesha κατέθεσε αγωγή κατά του 

διάσημου παραγωγού λέγοντας ότι 

της έδωσε ναρκωτικά και τη βίασε 

σε ηλικία 18 ετών. Έξω από το  

Ανώτατο Δικαστήριο είχαν 

μαζευτεί δεκάδες θαυμαστές με το 

σύνθημα ¨ελευθερώστε την Kesha 

τώρα¨ και αρκετοί διάσημοι 

δήλωσαν τη στήριξή τους μέσα 

από τα Μ.Μ.Ε. 

 Ο Leonardo   βγήκε κερδισμένος 

αυτή τη χρονιά! 

Ο Leonardo Di Caprio  , ένας από 

τους πιο διάσημους και πιο 

ταλαντούχους ηθοποιούς δεν είχε 

κερδίσει ποτέ βραβείο Οσκαρ, 

αλλά ήταν υποψήφιος 6 φορές και 

είχε κερδίσει συνολικά 94 βραβεία, 

όπως 4 βραβεία της Βρετανικής 

Ακαδημίας κινηματογράφου, 11 

χρυσές σφαίρες κ.ά. Φέτος ήταν 

τυχερός και πήρε βραβείο πρώτου 

ανδρικού ρόλου για την ταινία  «η 

επιστροφή» 

  Παρασκευή Γιονούζη 

 

 

                      Ανέκδοτα 

    Δύο φίλοι συζητάνε: 

- Ξέρεις γιατί οι ελέφαντες βάφουν τα 

νύχια τους κόκκινα; 

- Μα για να κρύβονται πίσω από τις 

παπαρούνες , χαζέ. Έχεις δει κανένα 

ελέφαντα πίσω από παπαρούνες; 

- Όχι βέβαια! 

- Είδες λοιπόν ποσό καλά κρύβονται! 

…………………………………………………………. 

 Μεταξύ συναδέλφων 

- Ο διευθυντής μάλλον θα σε απολύσει. 

- Γιατί; Επειδή κοιμάμαι στο γραφείο; 

- Όχι , επειδή ροχαλίζεις και δεν τον 

αφήνεις να κοιμηθεί κι αυτός! ... 

………………………………………………………….. 

 Δασκάλα: Σε τι μας χρησιμεύει ή μύτη; 

Γιωργάκης: Για να βλέπουμε , κύρια... 

Δασκάλα: Τι ανοησίες , λες! ... 

Γιωργάκης: ... Και βέβαια! Διότι σ' αυτή 

στηρίζουμε τα γυαλιά μας... 

………………………………………………………….. 

- Γιατί παιδί μου βάζεις βαμβάκι στ' αυτιά 

σου την ώρα που διαβάσεις; 

- Για να μην μπαίνουν τα γράμματα από 

τον ένα αφτί και βγαίνουν από το άλλο. 

……………………………………………………………….. 

- Ξέρεις , Τάκη , γιατί τα κοτοπουλάκια 

βγαίνουν απ' τ' αυγό; 

- Και βέβαια ξέρω. Γιατί άμα μείνουν μέσα 

, θα γίνουν <<μάτι>> ή ομελέτα. 

            Χαρά Εζεμπιούρο 

 

                       Ανέκδοτο 

- Γιατί αρνείστε ; 

- Μα δεν έκανα κάτι. 

- Ναι , αλλά σας έπιασε ένας αστυνόμος να 

ζητιανεύετε! 

- Μα εγώ άπλωσα το χέρι μου για να δω αν 

βρέχει και ένας κύριος μου έδωσε ένα 
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ευρώ. 

Ιουλία Βινιεράτου 

Ανέκδοτα 

Ο Τοτός βλέπει ένα μεθυσμένο ξαπλωμένο 

στο πεζοδρόμιο και τον ρωτάει... 

- Γιατί πίνεις τόσο κρασί; 

- Για να πνίξω τις στενοχώριες μου. 

- Καλά, κι αν ξέρουν κολύμπι; 

………………………………………………………….. 

Ο δάσκαλος μαλώνει ένα μαθητή για την 

έκθεσή του. 

- "Δεν ντρέπεσαι; Τι έκθεση είναι αυτή; 

Σύνθεση κακή, κείμενο γεμάτο λάθη, 

γράψιμο ελεεινό. Θα τη δείξω στον 

μπαμπά σου..." 

- "Καλά θα του κάνετε, γιατί εκείνος την 

έγραψε!... Δεν μπορώ να τα ακούω εγώ 

μια ζωή’’ 

………………………………………………………………. 

Τι είναι κίτρινο και κουβαλάει τούβλα? 

Το σχολικό λεωφορείο!!! 

……………………………………………………………… 

Μια φορά στο σχολείο του Τοτού πήρε 

τηλέφωνο ο επιθεωρητής και είπε πως θα 

επισκεφθεί το σχολείο. Η δασκάλα του 

Τοτού θέλοντας να εντυπωσιάσει στοίχισε 

τα θρανία της τάξης αλλά στο τέλος 

περίσσεψε ένα. 

Έτσι έβαλε σε αυτό το θρανίο τον Τοτό. Την 

επόμενη μέρα ήρθε ο επιθεωρητής και 

μπήκε στην τάξη του Τοτού. Είπε στα 

παιδιά πως θα τους βάλλει να λύσουν ένα 

πρόβλημα και αν το λύσουν θα πάνε σπίτια 

τους. Αρχίζει και λέει: 

- Το 1918 έγινε ένας σεισμός 5,9 Ρίχτερ, 

έπεσαν 120 σπίτια, σκοτώθηκαν 18 

άνθρωποι και τραυματίστηκαν 96. Πόσο 

χρονών είμαι; 

Λοιπόν, οι καλοί μαθητές άρχισαν να 

λογαριάζουν ενώ ο Τοτός σήκωσε απ` την 

αρχή το χέρι του. 

Η δασκάλα του έλεγε με νοήματα να 

κατεβάσει το χέρι του γιατί νόμιζε ότι θα 

πει καμιά βλακεία ως συνήθως. Όμως ο 

Τοτός εξακολουθούσε να σηκώνει το χέρι 

του. Τελικά ο επιθεωρητής του είπε να πει 

αφού κανείς άλλος δε σήκωνε το χέρι του, 

τότε ο επιθεωρητής αποφάσισε να τον 

σηκώσει. 

- Πόσο χρονών είμαι; ρώτησε ο 

επιθεωρητής - 40, απάντησε ο Τοτός. 

- Μπράβο, πως το βρήκες; 

- Γιατί έχω ένα φίλο που είναι 20 και λέει 

τις μισές βλακείες απ` ότι λες εσύ. 

………………………………………………………………… 

Ήταν μια φορά ένα παιδί, που ήθελε να 

κάνει εντύπωση στη μητέρα του με το 

ποδήλατο του. 

Εκεί λοιπόν που οδηγούσε το ποδήλατο 

του, περνάει απ` τη μαμά του και της λέει:- 

"Κοίτα μαμά, οδηγώ το ποδήλατό μου 

χωρίς πόδια!" 

Λίγο αργότερα, ξαναπερνάει και της λέει: 

- "Κοίτα, μαμά οδηγώ το ποδήλατο μου, 

χωρίς χέρια." 

Λίγο αργότερα, ξαναπερνάει μπροστά απ` 

τη μαμά του κλαίγοντας: 

- "Κοίτα μαμά, οδηγώ το ποδήλατο μου 

χωρίς δόντια." 

Νίκος Γεωργακόπουλος 
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Top 5-τα τραγούδια μας 

1.work –Rihanna 

2.Π.Παντελίδης-Πυρκαγιά 

3.Π.Παντελίδης-Της καρδιάς μου το 

γραμμένο 

4. Σταν –Παράξενο παιδί 

5.Κ.Κουφός- Μετρώ αντίστροφα 

     Βασιλική Δρούλια 

 

                           ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ 

 Κρέμεται  και ρέεται  
       να πέσει δεν τσακίζεται . 
       Το αίμα είναι αρχοντικό , 

το φαί της φτωχικό 
 

και το λιανοκοκαλάκι 
  τυλίγεται στο χωματάκι . 

 
Τι είναι ; Η ελιά 

 
 Το πουπουλένιο πάπλωμα μια 

φαμελιά σκεπάζει 

 

Τι είναι; Οι φτερούγες της κλώσας 

      Αλίσια Ενέσι 

             Συνταγές  

Τρούφες 

Υλικά: 

250 γραμμ. Μαύρη σοκολάτα 

125 γραμμ. Βούτυρο ανάλατο 

2 κρόκους αυγών 

7,5 γραμμ. Βανίλια 

125 γραμμ. Ζάχαρη άχνη 

50 γραμμ. Κακάο 

Εκτέλεση: 

1. Κόβουμε τη σοκολάτα σε κομμάτια. 

2. Λιώνουμε τη σοκολάτα σε μπεν μαρί. 

3. Προσθέτουμε το βούτυρο κομμένο σε 

κυβάκια.4. Ανακατεύουμε. 5. Όταν λιώσει 

καλά το βούτυρο , αποσύρουμε από τη 

φωτιά και προσθέτουμε τους κρόκους , τη 

βανίλια και τη ζάχαρη.6. Τα 

ανακατεύουμε.7. Βάζουμε τη ζύμη στο 

ψυγείο για μια ώρα τουλάχιστον , μέχρι να 

σταθεροποιηθεί γυρνάμε μέσα στο κακάο 

και τις βάζουμε σ' ένα πιάτο. 

       Εζεμπιούρο Χαρά 

 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:    

ΟΙ  ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ  Α1:  

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ. 

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: ΒΛΥΣΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΑΚΡΙΒΟΥ 

ΚΥΡΙΑΚΗ, ΒΙΝΙΕΡΑΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ,   ΓΚΡΟΣΙ 

ΚΛΕΑΝΑ, ΕΖΕΜΠΙΟΥΡΟ ΧΑΡΑ, ΡΕΝΤΙΟΝ 

ΑΖΕΜΑΪ, ΟΡΕΣΤΗΣ ΑΖΕΜΑΪ,ΕΥΤΥΧΙΑ 

ΓΚΟΥΒΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΙΟΝΟΥΖΗ,ΑΛΙΣΙΑ 

ΕΝΕΣΙ,ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΡΟΥΛΙΑ. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ:ΚΩΝ/ΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ,  

ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, 

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ.
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           ΕΝ-ΤΥΠΩΣΗ 
 

 

          21ο Γυμνάσιο Αθηνών 
 

              ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 
 

 

                              ΤΕΥΧΟΣ    3ο 

 


