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Σνύξθνη είραλ ζπλζεθνινγή-

ζεη κε ηνπο Υξηζηηαλνύο. Σνπο 

άθελαλ αλελόριεηνπο λα δνπλ 

ζην ρσξηό ηνπο».. ηηο 29 Απ-

γνύζηνπ 1922 ηα Βνπξιά θα-

ηαζηξάθεθαλ ,θαη παξαδόζε-

θαλ ζηηο θιόγεο θαη  

ζηελ αγξηόηεηα ,ηε θξηθαιεό-

ηεηα ηεο Καηαζηξν-

θήο………..ρεηηθά κε ηε 

βξάθα ηώξα ζε όιε ηελ Δξπ-

ζξαία ηεο Μ. Αζίαο….Σηο 

βξάθεο ηηο έξαβαλ νη ίδηεο νη 

γπλαίθεο κε πθάζκαηα ηεο 

θξεβαηήο (ηνπ αξγαιεηνύ) ή κε 

θηελά αγνξαζηά πθάζκαηα . 

Μόλν νξηζκέλα βαζηθά εμαξ-

ηήκαηα (π.ρ γηιέθν) ηα έξαβαλ 

νη ξσκηνξάθηεο ή απιώο ξα-

θηάδεο, πνπ έξαβαλ θαη ηελ 

επίζεκε θνξεζηά, ηα ηζνρέληα 

ζαξβάξηα, ζηηο πόιεηο ηεο Δ-

ξπζξαίαο (Βνπξιά, Σζεζκέ θη 

Αιά-ηζαηα) ή ζηε κύξλε. 

Κάζε παιηθάξη ζηα 18-20 ρξό-

ληα ηνπ, «αμεζθνύ-θσην ή 

ζηελ αξξεβώλα ληνπ ήπξεπε 

λα ξάςεη κηαλ αιιαμηά ζαξβά-

ξηα», δειαδή κηα πιήξε θαιή 

θνξεζηά, πνπ ζα ηε θνξνύζε 

γηα κηα νιόθιεξε δσή. 

Ζ Μηθξαζηαηηθή Δξπζξαία 

βξίζθεηαη απέλαληη από ηε Υίν 

Ζ  Βξάθα θνξέζεθε ηόζν ζηε 

Νάμν όζν θαη ζηε Μηθξαζία 

 

 

 

 

 

 

   

«Σεο ηύρεο ήηαλε γξαθηό θη 

απηό λα ην πεξάζσ 

κεζ’ ηα Βνπξιά λα γελλεζώ 

ζηε Νάμν λα γεξάζσ» 

.  Σα Βνπξιά ηεο Μ. Αζίαο κηα 

Ναμηώηηθε πόιε ζηελ Ησλία . 

Οη πξώηνη νηθηζηέο ησλ Βνπξ-

ιώλ θαίλεηαη πσο ήηαλ 40 εξ-

γάηεο από ηε Νάμν πνπ πήγαλ 

εθεί ζαλ εξγάηεο ζηα θηήκαηα 

ηνπ Αγά ηεο πεξηνρήο. Ζ καδη-

θή κεηαλάζηεπζε όκσο ζπκπί-

πηεη κε ηελ αλάπηπμε 

Γιώργος  Σεφέρης  ποιητής 

και διπλωμάτης και ο πρώ-

τος Έλληνας που διακρίθη-

κε με το βραβείο Νόμπελ 

Λογοτεχνίας το 1963 καταγωγή 

Σμύρνη, Βουρλά 13 Μαρτίου 

1900 έως 20 Σεπτέμβρη 

1971 ,Αθήνα.1971 

Π Α Ρ Α Δ Ο  Ι Α Κ Η  Ν Α Ξ Ι Ω Σ Ι Κ Η  Ε Ν Δ Τ Μ Α  Ι Α  

( Φ Ο Ρ Ε  Ι Α )  

M I C R O S O F T  

Δθηάθησο 

Σα …   Ά η α θ η α     Ν έ α  
3ο Δημοτικό  ΦΟΛΕΙΟ ΦΩΡΑ  

 

     ΝΑΞΟΤ  

Σρίτη  2/6/2015,τεύχος 5  

 Σεο ακπεινπξγίαο ζηα 

Βνπξιά θαη θνξπθώλεηαη 

ηελ πεξίνδν 1830-

1897.ην ηέινο ηνπ 19νπ 

θαη ηηο αξρέο ηνπ 20νπ 

αηώλα νη Ναμηώηεο ησλ 

Βνπξιώλ απνηεινύζαλ ηελ 

πιεηνςεθία ησλ Διιήλσλ 

θαηνίθσλ ηνπο θαη ζα κπν-

ξνύζε λα ππνζηεξίμεη θα-

λέλαο όηη ήηαλ ζρεδόλ όζνη 

θαη νη θάηνηθνη ηεο Νάμνπ 

ηόηε. Αξθεηνί Ναμηώηεο 

ησλ Βνπξιώλ αζρνιήζε-

θαλ θαη κε ην εκπόξην ηεο 

ζηαθίδαο θαη δεκηνύξγε-

ζαλ κεγάινπο εκπνξηθνύο 

νίθνπο (Αθνη Κνξξέ, Γ. 

Σδαλλεηήο, Γ. Σελεθίδεο-

Σελεθέο, θ.α.). Ξαθνπζηνί 

γηα ηελ παιηθαξηά ηνπο νη 

Βνπξιηώηεο θαη γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ θνηλσληθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπο  <...Ήηαλ ην θακάξη 

ηεο Δξπζξαίαο θαη πνιινί 

κπξληνί θαηέθεπγαλ ζηα 

Βνπξιά γηα λα δήζνπλ, 

έζησ θαη ιίγν, ειεύζεξνη-

γηαηί ήηαλ έλα θνκκάηη 

ειεύζεξεο ειιεληθήο γεο.. 

…Όπσο θαη ζη’ Ατβαιή, 

έηζη θαη ζηα Βνπξιά, νη 

Έπευνα ,ζύνηα

ξη και παπου-

ζίαζη  

Των άπθπων 

δημοζιογπαθι-

κή ομάδα ηου       

 Ση2 

Αγαπεηνί  Αλαγλώζηεο  επεηδή ην 

πξνεγνύκελν ηεύρνο δεκηνπξγήζεθε 

εμ νινθιήξνπ από ην Ηζηνξηθό Αξρείν 

Νάμνπ κεηαθέξακε ηηο κόληκεο ζηήιεο 

καο 4-5 αληίζηξνθα ιόγσ ηνπ όηη γηα 

αζιεηηθά λέα παξνπζηάζακε ηνπο 

Καζηώηεο Πεηξαηέο ,ελώ ζηα Πεξη-

βαιινληηθά ππάξρεη πνηθηιία πεξηερν-

κέλνπ ζην Ηζηνξηθό Ναμηαθό Μέιινλ 

ην εκεξνιόγην ηνπ (Μέξνο 

β΄) αλαθεξόκελνο ν πνηεηήο 

ζηε θακέιηα ηνπ,ζηηο ξίδεο  

ηνπ θαη ηελ θαηαγσγή ηνπ 

γξάθεη ζρεηηθά:<ήκνπλ δε-

θαηεζζάξσλ ,ρξνλώ ηνλ Αύ-

γνπζην ηνπ 41 όηαλ θύγακε 

από ηε κύξλε...είρα πνιύ 

 

 

Εσληαλό ην ζπλαίζζεκα 

κέζα κνπ ηη ζα πεη ζθιαβηά. 

Σα δπν ηειεπηαία θαινθαί-

ξηα δελ είρακε πάεη ζηελ 

εμνρή , ζηε θάια ηνπ 

Βνπξιά,πνπ ήηαλ γηα κέλα 

ν κόλνο ηόπνο  πνπ θαη ηώ-

ξα αθόκε ,…έρεη ηελ πην 



Ὁ ποιητής Γιώργος Σεφέρης πρωτο-

παρουσιάστηκε στα ελληνικά 

γράμματα με την ποιητική συλλο-

γή Στροφὲς στα 1931, σε 200 αντίτυ-

πα αριθμημένα. Στα 1932 παρου-

σιάζει το ποίημα Στέρνα, χωρὶς 

άνομα συγγραφέα, αλλά με την 

ὑπογραφή του σε 50 αντίτυπα. Τo 

1935, σε 150 αριθμημένα ἀντίτυπα 

μᾶς παρουσιάζει την ποιητική συλ-

λογή Μυθιστόρημα. 

Στη συνέχεια δημοσιεύει στο περιο-

δικό «Νέα Γράμματα» το ποίη-

μα Γυμνοπαιδία. Τo 1940, σὲ 356 

ἀριθμημένα ἀντίτυπα, μᾶς παρου-

σιάζει τη συλλογή Τετράδιο Γυμνα-

σμάτων. Τoν ἴδιο χρόνο σε 317 

ἀριθμημένα ἀντίτυπα μᾶς παρου-

σιάζει την ποιητική συλλο-

γή Ἡμερολόγιο καταστρώματος Α. 

Τo 1944 τὸ Ἡμερολόγιο καταστρώ-

ματος B.  

 

(επειδή είναι εργασία μαθη-

τών ,αφήσαμε μερικές λέξεις με το 

πολυτονικό ,όπως δόθηκαν , το θέμα 

μας σε αυτό το φύλλο αντλείται από 

το διαδίκτυο  κατά κύριο λόγο με 

εργασία και κόπο των μαθητών –

δημοσιογράφων μας ) 

ελίδα 2 Ρηδηθή έλλνηα ηεο ιέμεο  ν ηόπνο 

όπνπ βιάζηεζαλ ηα παηδηθά κνπ 

ρξόληα.Ζ θάια  ήηαλ  ό,ηη αγαπνύ-

ζα...ε θάια ήηαλ κηα πεξηνρή πε-

ξηραξαθσκέλε θιεηζηή,όπνπ 

έκπαηλα ζαλ κέζα ζε πεξηβόιη ηεο 

ραιηκάο,όπνπ όια ήηαλ γνεηεία. 

Δθεί νη άλζξσπνη ζαιαζζηλνί θαη 

ρσξηάηεο ήηαλ δηθνί κνπ 

άλζξσπνη.Οη  δξόκνη, ηα δέ-

ληξα ,ηα’αθξνγηάιηα ήηαλ νη δξό-

κνη,ηα δέληξα θαη ηα’αθξνγηάιηα 

κηαο δηθήο κνπ ρώξαο. Θα κπνξνύ-

ζα θαη ζήκεξα λα πεξηγξάςσ πνιύ 

εύθνια  ηηο πέηξεο ηνπο ιάθ-

θνπο,ηνπο θξάθηεο ,ηα κνλνπάηη-

α,κε ηελ πην παξακηθξή ιεπηνκέ-

ξεηα,ρσξίο πξνζπάζεηα ηεο κλήκεο 

ζα λα  έθαλα κηαλ απιή αληηγξαθή 

από κηαλ εηθόλα πνπ έρσ κπξνζηά 

   Βαξθαξόια 

 

Νεζάθη  κ’ έκνξθν 

Κακαξσκέλν 

ηα μέλ’ αλ κέλσ  

Γε ζε μερλώ 

 

Σε λύρηα  βξίζθνπκε 

Ξάθλνπ ζηκά ζνπ 

ηελ ακκνπδηά ζνπ 

Οπ αγαπώ 

 

Σξέρσ ,μαπιώλνπκαη 

Κάζνπκαη  ράκσ 

Πάλσ ζηελ άκκν 

Παηδνγειώ 

 

Να θη νη βαξθνύιεο ζνπ 

Γνξγνθπιάλε 

Θαξξείο πεηάλε 

Μεο ζην γηαιό 

 

***           ***      *** 

 

Μεο ζην λεζάθη κνπ 

Θέισ λα δήζσ 

Να μεςπρήζσ 

Γελ ζέισ εδώ 

 

 Ναμηαθό Μέιινλ, Αζή-

λα, 25/12/1954... 

        ΑΡΝΖΖ 

ην πεξηγηάιη ην θξπθό 

θη άζπξν ζαλ πεξηζηέξη 

δηςάζακε ην κεζεκέξη 

κα ην λεξό γιπθό. 

 

Πάλσ ζηελ άκκν ηελ μαλ-

ζή 

γξάςακε η’ όλνκά ηεο 

Χξαία πνπ θύζεμε ν κπά-

ηεο 

θαη ζβήζηεθε ε γξαθή . 

 

Με ηη θαξδηά, κε ηη πλνή,  

ηη πόζνπο θαη ηη πάζνο 

πήξακε ηε δσή καο· ιά-

ζνο! 

θη αιιάμακε δσή. 

ηίρνη: Γηώξγνο εθέξεο 

 Μεινπνίεζε :Μίθεο Θε-

νδσξάθεο  

   Έηνο γξαθήο: 1931 εί-

λαη ην 5ν πνίεκα ηεο ζπι-

ινγήο ΣΤΡΟΦΕΣ 

Μπζηεξηώδεηο εμαθαλίζεηο  καύξσλ  γάησλ γίλν-

ληαη ζην λεζί. Κάηη  ύπνπηνη ηύπνη  δελ δείρλνπλ 

λα ζπκπαζνύλ ηηο καύξεο γάηεο  θαη βάδνπλ ηα 

δπλαηά ηνπο γηα λα ζηακαηήζνπλ ,απηέο, λα ππάξ-

ρνπλ. Αιιά όπσο ζηηο ηζηνξίεο ,έηζη θαη εδώ, π-

πάξρεη έλαο ήξσαο. Φπζηθά δελ ζα κπνξνύζε λα 

ιείπεη θαη έλαο θξπθόο έξσηαο. Απηό ην βηβιίν ζα 

ζαο μεγειάζεη ζε πνιιά ζεκεία όπσο ζην Αθξν-

ηήξην ηεο Διπίδαο πνπ ην όλνκα ζαο μεγειάεη. Ο 

θίινο καο ν γάηνο πξνζπαζεί λα αληηκεησπίζεη 

ηελ θαηάζηαζε θαη καδί κε ηε Γηαγηά κε ηηο γάηεο 

ζηήλνπλ ξηςνθίλδπλεο επηρεηξήζεηο… 

 

Γηαβάζηε ην..ίγνπξα ζα ζαο απνδεκηώζεη γηα  

ηνλ θόπν ζαο. Ζ πεξηγξαθή ηεο κηθξήο καο δεκν-

ζηνγξάθνπ αλάβεη ηα αίκαηα….ρα!ρα! 

«Έλα κεγάιν ζπίηη κε ηξία παηώκαηα, κε πιαηηά κανλέληα ζθά-

ια. ηα ππόγεηα νη 

απνζήθεο. Δθεί έκπαηλαλ νη ζνδηέο ηεο ρξνληάο. ην πξώην πά-

ησκα ε κεγάιε θιεηζηή απιή, 

ε ηξαπεδαξία κε ηα πνξηξαίηα ησλ παππνύδσλ θαη ηηο βαζηέο 

πνιπζξόλεο, ε ζάια, ην 

ζαιόλη. Ήηαλ θαη κηα ππαίζξηα κηθξή απιή κε ηε θαληαρηεξή 

γιπζίλα, ηε γνύξλα ηεο θαη ηε 

βξύζε ηεο. ην δεύηεξν πάησκα ην δσκάηην ησλ εηθνληζκάησλ, 

νη θξεβαηνθάκαξεο. Μηα 

κεγάιε θάκαξα κε θιεηζηό κπαιθόλη πξνο ην δξόκν, πξνο ηε 

ζάιαζζα...» 

 

Σν ζπίηη ηνπ εθέξε ζηα Βνπξιά... 



 

Α ΝΔΚ ΓΟΤΟ Μ Π Ο ΥΓΔ Λ Ω Μ ΑΤΑ  

ελίδα 3 
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                               ΑΘΛΗΣΙΚΑ ΝΕΑ 

—Υάζαηε  ηίπνηα; Ρσηάεη κηα 

ειηθησκέλε Κπξία θάπνηνλ πνπ 

είλαη θαξδύο πιαηύο ζην πεδνδξό-

κην 

—-Ναη, απαληάεη μεθνπζθώλν-

ληαο ν άιινο . Έραζα ηελ ηζνξξν-

πία κνπ!!!!!!!!!!!!!!  

Γάζθαινο :Αλ θόςσ  έλα ραξηί ζε ηέζζεξα θνκκάηηα,ηη 

ζα έρσ; 

Μαζεηήο : ηέηαξηα 

 Γάζθαινο: αλ ην θόςσ ζε νρηώ; 

Μαζεηήο: όγδνα  

 Γάζθαινο : αλ ην θόςσ ζε 100 θνκκάηηα ,ηη ζα έρσ; 

Μαζεηήο: ραξηνπόιεκν ,θύξηε 

Κάτοικοι της κάλας πριν τη ν  καταστρουή 

                   Ο ρεηκώλαο ηνπ 1962-1963 έκεηλε ζηελ ηζηνξία σο ν "ρεηκώλαο ησλ πάγσλ" αθνύ ζε νιόθιε-
ξε ηελ Δπξώπε νη θαηξηθέο ζπλζήθεο ζύκηδαλ Βόξεην πόιν .Σηελ Γαιιία ηα ιηκάληα ηεο ρώξαο θαηα-
θιύζηεθαλ από ηνπο πάγνπο ελώ ζηελ Ιηαιία πνιπάξηζκα ήηαλ ηα ζύκαηα ιόγσ ηνπ πξσηόγλσξνπ 
ςύρνπο .Σηελ Απζηξία ζεκεηώζεθαλ ζεξκνθξαζίεο αθόκα θαη 30 βαζκώλ θάησ ηνπ κεδελόο ελώ ε 
ηόηε Γηνπγθνζιαβία θαη ε Βνπιγαξία ζάθηεθαλ θάησ από έλα παρύ ζηξώκα ρηνληνύ. Σην Βέιγην ηελ 
Οιιαλδία θαη ηελ Βξεηαλία ν παγεηόο παξέιπζε ηνλ θαλνληθό ξπζκό ηεο δσήο ησλ αλζξώπσλ .Τν 
δεύηεξν 15λζήκεξν ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 1962 679 άλζξσπνη έραζαλ ηελ δσή ηνπο ζηελ Δπξώπε από 
αηηίεο πνπ είραλ λα θάλνπλ κε ηελ θαθνθαηξία θαη ην πνιηθό ςύρνο. Σηελ λόηηα Βξεηαλία ην ύςνο ηνπ 
ρηνληνύ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο έθηαζε θαη ηα έμη κέηξα ελώ ζην Λνλδίλν από ηελ επνκέλε ησλ Φξη-
ζηνπγέλλσλ σο θαη ηνλ Απξίιην ε κέζε ζεξκνθξαζία ήηαλ 0,2 βαζκνί Κειζίνπ. Σηελ Ακεξηθή ν ρεη-
κώλαο ραξαθηεξίζηεθε ν βαξύηεξνο ηνπ αηώλα αθνύ αθόκα θαη νη λόηηεο πνιηηείεο θαιύθζεθαλ θά-
ησ από ην ιεπθό πέπιν ηνπ ρηνληνύ .Σηηο Αλαηνιηθέο πνιηηείεο νη ρηνλνζύειιεο θάιπςαλ πνιιέο ε-
παξρίεο θάησ από ρηόληα ύςνπο αθόκα θαη 4 κέηξσλ .Μόλν ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1962 161 άλζξσπνη 
έραζαλ ηελ δσή ηνπο ζηελ Ακεξηθή από ην ςύρνο 

Περιβαλλονηικά γεγονόηα ποσ ζεμάδεψαν ηεν περί-

οδο δωής  ηοσ Γιώργοσ Σεθέρε! 

Το ημερολόγιο έγραφε 13 Ιανουαρίου του 1963, ημέρα Κυριακή  ζηελ επξπηαληθή γε μεξηδώλεηαη ε πια-

γηά ηνπ βνπλνύ <Κξη> θαη ζθεπάδεη όιν ην δπηηθό ηκήκα ηνπ  Μηθξνύ Υσξηνύ πνπ βξίζθεηαη ζηνπο πξό-

Ά παγθόζκηνο πόιεκνο θαη ν ηζηνξηθόο πνηεηήο: 
Ο Σετέοηπ νεκίμηρε ραμ μαθηςήπ ρςξ Λύκειξ Χ. Αοώμη, αλλά ξ ποώςξπ παγκόρμιξπ πόλεμξπ αμάγκαρε ςημ εναμελή 
ξικξγέμεια μα μεςακξμίζξσμ μόμιμα ρςημ Αθήμα....  
Β παγκόσμιος πόλεμος και ο Σεφέρης: Καςά ςημ διάοκεια ςξσ Β’ Παγκξρμίξσ Πξλέμξσ και με ςημ Δλλάδα σπό ςοι-
πλή καςξυή, ξ Σετέοηπ μαζί με ςημ γσμαίκα ςξσ, Μαοία Εάμμξσ, πήγαμ ρςημ Κοήςη μαζί με ςημ Κσβέομηρη ςξσ Δμ-
μαμξσήλ Τρξσδεοξύ. Ο Σετέοηπ εκςελξύρε υοέη γοαμμαςέα ςξσ Θ. Νικξλξύδη, σπξσογξύ Δθμικήπ Ποόμξιαπ και 
στσπξσογξύ Τύπξσ και Τξσοιρμξύ. Με ςημ καςάληφη και ςηπ Κοήςηπ ςξμ Μάιξ ςξσ 1941 ξ πξιηςήπ ακξλξύθηρε ςημ 
κσβέομηρη ρςημ Αίγσπςξ. Τξ 1942 διξοίρςηκε Γεμικόπ Διεσθσμςήπ Τύπξσ Μέρηπ Αμαςξλήπ 
Από ςξ 1956 ξ Σετέοηπ αρυξλήθηκε με ςξ θέμα ςηπ Κύποξσ και ςημ ασςξδιάθερήπ ςηπ. Τξ 1964 και έπειςα από έμα 

μικοό υοξμικό διάρςημα πξσ εογάρςηκε χπ ποέρβηπ ςηπ Δλλάδαπ, ξ Σετέοηπ επέρςοεφε ρςημ Αθήμα και εογάρςηκε 

ρςξ Υπξσογείξ Δνχςεοικώμ. Παοάλληλα με ςημ καοιέοα ςξσ χπ διπλχμάςηπ και ποέρβηπ, ξ Σετέοηπ για ςξ ρσγ-

γοατικό ςξσ έογξ αμαγξοεύςηκε επίςιμξπ διδάκςξοαπ ρε αοκεςά παμεπιρςήμια, μεςανύ ςχμ ξπξίχμ ςξ Αοιρςξςέλειξ 

Παμεπιρςήμιξ, ςξ Παμεπιρςήμιξ ςξσ Κέμποιςζ και ςηπ Οντόοδηπ...  

Ο Γιώργος Σεφέρης και η Χούμτα:Ο Σετέοηπ με ςημ ιδιόςηςα ςξσ πξιηςή και διαμξξύμεμξσ απξτάριρε μα μημ πά-

οει εμεογό μέοξπ καςά ςημ διάοκεια ςηπ δικςαςξοίαπ ςξσ Παπαδόπξσλξσ. Αμςί ασςξύ και χπ έμδεινη διαμαοςσοίαπ, 

επέλενε μα ριχπήρει, μα απέυει από ςιπ ποξρπάθειεπ αμςίρςαρηπ και μα μημ δημξριεύρει ρςημ Δλλάδα ςίπξςα από 

ςξ ρσγγοατικό ςξσ έογξ από 1967 κι έπειςα... 



 

  

Η  Φετινή χρονιά πλησιάζει στο 

τέλος της ….τρέξτε όσο προλαβα

ίνετε ,τρέξτε να προλάβετε ,τα κ

αλύτερα είναι στο τέλος….  

Όπνηνο ςάρλεη βξίζθεη!!!!!!!!!!!!!!!! 

        ΚΡΤΠΣΟΛΕΞΟ!!!!!!!! 

Ση ζα έιεγεο 

γηα ιίγν δσ-

γξαθηθή!! 

Ο Θ Ο Φ Ο Ρ Δ  Η Α Ο Ο 

Η Η Ο Ο Η Ν Ζ  Ζ Φ  Ρ 

Ο Ο Π Ρ Ν Ζ Σ Ζ Ρ Α  Ν 

Ο Ο Ρ Δ Μ Δ Ν Ο Η Ο  Ο 

Κ Ο Ν Μ Υ Α Φ Χ  Μ Ν Β 

Ο Η Χ Α Γ Ο Ο Φ Ο Ρ Χ Ο 

Ο Ο Π Α Ν Χ Φ Ο Ρ Η Ο Ο 

Φ Ο Ρ Δ Μ Δ Ν Ο  Ο Ο Ζ 

Α Φ Ο Ρ Δ Σ Ο  Ο Ο Ο Ο 

Υκ! ΦΟ-

ΡΧ! 

  

ΔΩΕ ΣΟ ΔΙΚΟ ΟΤ ΥΡΩΜΑ ΣΑ ΚΑΔΡΑ/ΤΜΠΛΗΡΩΕ ΣΗ ΓΤΝΑΙΚΕΙΑ ΦΟΡΕΙΑ 


