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ΣΥΝΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΕΝΕΡΓΟΙ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ

ΜΕΤΑ ΤΟ 2012

ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΣΕΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 9

1 6 10

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 7
4 7

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 6
2 6

ΗΠΕΙΡΟΣ 5
2 5

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 19

8 19

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΗ 6

4 6

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 5
2 2 7

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2
3 2

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 11
5 11

ΝΟΤΙΟ ΑΓΑΙΟ 6
0 6

ΚΡΗΤΗ 17
8 17

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 3 1 3

ΣΥΝΟΛΟ 96 3 45 99



ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΘΗΚΑΝ ΠΑΡΕΥΡΕΘΗΚΑΝ

Αθήνα 11-2-2016 12 5

Αλεξανδρούπολη 23-3-2016 5 5

Ξάνθη 24-3-2016 5 2

Θεσσαλονίκη 28-3-2016 8 4

Κοζάνη 29-3-2016 7 2

Ιωάννινα 30-3-2016 6 1

Λάρισα 31-3-2016 9 3

Βόλος 1-4-2016 11 6

Τρίπολη 7-4-2016 6 4

Πάτρα 8-4-2016 6 1

Λαμία 18-4-2016 6 1

Μυτιλήνη 14-6-2016 10 7

Ικαρία 15-6-2016 1 1

Χανιά 21-6-2016 4 3

Ηράκλειο 22-6-2016 14 7

Ρόδος 23-6-2016 1 1

Νάξος 28-6-2016 2 1

Σύρος 30-6-2016 1 1

Άνδρος 1-7-2016 2 1

Κέρκυρα 11-7-2016 1 0

Ιθάκη 12-7-2016 1 1

Ζάκυνθος 13-7-2016 1 1

Σύνολο 119 58



ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΟΝΟΜΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΦΑΞ

email

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΜΕΛΗ (ΑΡΧΗ)

ΜΕΛΗ (ΣΗΜΕΡΑ)

ΕΤΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ(ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΓΛΥΚΑ 

ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ

ΖΥΜΑΡΙΚΑ

ΠΙΤΕΣ

ΚΕΡΑΜΙΚΑ

ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ

ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΣΤΙΑΣΗ

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ

ΚΕΡΔΟΣ-ΖΗΜΙΑ ΑΠΌ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟ ΕΤΟΣ

ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΕΝΟΙΚΙΟ

ΔΕΗ-ΤΗΛ.-ΚΟΙΝ.-ΟΤΕ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ

ΑΓΟΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΓΟΡΑ ΤΟΠΙΚΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΓΟΡΑ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΑΝΑΓΚΕΣ

ΚΙΝΗΤΡΑ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ



ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

1980-1990 8

1990-1999 27

2000-2009 58

2010-2015 5

ΣΥΝΟΛΟ 98



ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

αρχή σήμερα

1-10 34 53

11-20 42 27

20-50 21 4

51-100 1



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Προβλήματα

• επικοινωνίας

• ενημέρωσης

• δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης

• μικρού κύκλου εργασιών

• ανταγωνισμού

• δικτύωσης



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

• Έλλειψη δικτύωσης μεταξύ τους 

• Υψηλό κόστος παραγωγής

• Μικρά μεγέθη παραγωγής

• Απουσία από προγράμματα ανάπτυξης και προβολής των 
προϊόντων τους

• Έλλειψη σύγχρονης ηλεκτρονικής επικοινωνίας

• Απουσία συμβούλου ανάπτυξης

• Μικρός κύκλος εργασιών, ελάχιστο εισόδημα για τα μέλη, 
αδυναμία επενδυτικών πρωτοβουλιών

• Έλλειψη πιστοποίησης των προϊόντων τους



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
• Υψηλή ποιότητα των προϊόντων 

• Παραδοσιακός τρόπος παρασκευής

• Ανάδειξη σπάνιων και πρωτότυπων συνταγών

• Διατήρηση της παράδοσης και των τοπικών ιδιαιτεροτήτων

• Ανταγωνιστικό τουριστικό προϊόν



ΛΥΣΕΙΣ

• Δίκτυα συνεργασίας μεταξύ τους

• Συγκέντρωση της παραγωγής για διάθεση αξιόλογων 
ποσοτήτων στην αγορά

• Σταθερή ποιότητα και πιστοποίησή της 

• Σύνδεση με σύγχρονα δίκτυα προώθησης των προϊόντων 
στην αγορά

• Σταθερή συνεργασία με συμβούλους ανάπτυξης



ΠΙΘΑΝΑ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

• Η δημιουργία Κλαδικών Αγροτικών Συνεταιρισμών θα βοηθήσει στην 
επίλυση προβλημάτων, όπως συμβούλων, τεχνογνωσίας, 
χρηματοδότησης, συγκέντρωσης της παραγωγής, τυποποίησης του 
προϊόντος, δημιουργίας ιδιαίτερου σήματος ποιότητας, σύνδεσης με 
την αγορά, ένταξης σε επενδυτικά προγράμματα, τεχνικής βοήθειας, 
μείωσης του κόστους παραγωγής και υπεράσπισης των συλλογικών 
συμφερόντων. 

• Η δημιουργία ιστοσελίδας θα επιτρέψει την ανταλλαγή πληροφοριών 
και τεχνογνωσίας και την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων.  

• Η δημιουργία ιδιαίτερου σήματος ποιότητας θα δημιουργήσει 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά

• Η ένταξη σε δράσεις του ΠΑΑ θα επιτρέψει την επίλυση προβλημάτων 
ανταγωνιστικότητας, όπως τεχνολογίας, επαγγελματικής εκπαίδευσης, 
δικτύωσης με την αγορά, πιστοποίησης της ποιότητας

• Η δυνατότητα χρηματοδότησης πολύ μικρών επιχειρήσεων μέσω των 
μικροπιστώσεων δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας μικρών επενδύσεων 
και ένταξης σε πολλές δράσεις του ΠΑΑ



ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ: Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ 
ΜΙΑ ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

• Με συλλογική δράση

• επαγγελματισμό 

• και δικτύωση με την αγορά. 





Το μυστικό είναι να αρχίσουμε να 
σκεφτόμαστε έτσι



Για να αναδειχθεί η ποιότητα 
αυτών των εξαιρετικών 
προϊόντων







ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ ΓΛΥΚΑ ΤΑΨΙΟΥ ΠΕΤΙΜΕΖΙ-ΜΕΛΙ ΑΡΤΟΣΥΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΤΡΑΧΑΝΑΔΕΣ ΠΙΤΕΣ ΦΥΛΛΑ ΓΙΑ ΠΙΤΑ ΜΕ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΤΥΡΙ-ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΤΟΥΡΣΙΑ ΕΛΙΕΣ ΛΑΔΙ ΞΥΔΙ ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΣΑΛΤΣΕΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ- ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΛΙΚΕΡ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΠΟΤΑ ΦΑΓΗΤΑ
ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΗΜΑ
ΤΑ

ΕΜΠΟΡΙΟ 
ΖΩΩΝ-ΨΑΡΙΩΝ

ακτινίδιο ακτινίδιο   Αμυγδαλόπιτα, 
μέλι (θυμάρι, 

ανθόμελο, έλατος) παξιμάδια κουλούρια Διάφορα ψωμί με γιαούρτι, αρμυόπιτα, προψημένο φύλλο, σουσάμι,  Μπάτζιο αγγουράκι, πάστα λάδι με μπαχαρικά, αρωματικό ξύδι Ορεκτικό Θρακών, ντομάτα, ανάμεικτα Σπαθόλαδο Σαπούνι αμπαρόριζα βυσσινάδα κρασί γιαπράκια, , Υφαντά πλεκτά κεντήματα είδη ένδυσης καλαθοπλεκτική
είδη 
διακόσμησης Κοτόπουλα

αμύγδαλο αρώνια βασιλόπιτα καρύδι-μέλι, γλυκάνισου Παστιτσάκια, φτάσμα βίδες
καυτερός με μονόκοκκο 
σιτάρι και προζύμ γατμέργια 

Φύλλα πίτας ψημένα στο 
Σάτσι ταχίνι, λαδοτύρι διάφορα λαχανικά ξυδάτες

ελιές και μηζήθρα στο 
ελαιόλαδο βαλσάμικο

Ορεκτικό Θρακών 
πικάντικο πάπρικα δάφνη ανθόνερο κανελάδα ρακί ματζαβούζα υφαντά Πλεκτά κεντήματα

παραδοσιακές 
φορεσιές

Τυποποιημένα 
καλαθάκια για 
δώρα 

κουκουλάρικα 
κάδρα σε 
βελούδο φιλέτο γαύρου

αντζούρι αχλάδι,-μήλο, γαλακτομπούρεκο
μέλι (με άρωμα 
κανέλας ή ελιάς) ντάκος κανέλας

αμυγδαλωτά 
σκοπελίτικα

επτάζυμο  με 
κουνενό, βίδες χρωματιστές, καυτερός με προζύμι ζυμαρόπιτα φύλλα για περέκ, Μονόκοκκο σιτάρι, στακοβούτυρο πιπεριές άλμης μυζήθρα στο λάδι,

καυτερές 
πιπερίτσες λιαστή ντομάτα δενδρολίβανο αχλάδι κερασάδα ρακόμελο

αρνάκι στη 
γάστρα, 

υφαντές 
πετσέτες από 
αζούρ τερλίκια, κοπανέλι

κούκλες με 
παραδοσιακή 
φορεσιά

είδη 
καλοθοπλεκτική
ς

κομπολόγια 
από κουκούλι γαύρος ξιδάτος

αχλάδι αχλάδι-ροδάκινο, γλυκά "τακάκια"
ταχίνι με πετιμέζι από 
ζαχαροκάλαμο κριτσίνια Σοφίας

αμυγδαλωτά 
φούρνου γλυκό 

γιοφκάς με ντομάτα ή 
σπανάκι ή παντζάρι, με γιαούρτι και προζύμι Ηπειρώτικη μπλιγούρι από μονόκοκκο σιτάρι πιπεριές κόκκινες

λιαστή ντομάτα με 
λάδι και τυρί, δυόσμο βανίλια σουμάδα ρασολί

σούπες 
τσουκνίδας με 
δυόσμο τσάντες δαντέλες,  

τουριστικά είδη 
ένδυσης.

συνθεσεις 
αποξηραμένων 
λουλουδιών

βατόμουρο βανίλια γλυκόπιτα
πετιμέζι από 
ζαχαροκάλαμο   παξιμαδάκια σοκολάτας

αμυγδαλωτά 
κατσαρόλας γιοχάδες με λαχανικά κολοκυθόπιτα γλυκειά κορκότα άγριο αγκιναράκι, αρωματικό ελαιόλαδο θυμάρι βατόμουρο τσίπουρο

αποκριάτικες 
φορεσιές

πήλινες 
κατασκευές

βερίκοκο βατόμουρο δίπλες κριθαρομπουκιές ταχινιού
αμυγδαλωτά 
γεμιστά ζυμαρικά με λαχανικά ξινός με προζύμι κολοκυθόπιτα,  κατσαμάκι αμπελόφυλλα μαντζουράνα βερίκοκο

τσίπουρο με 
μπαχαρικά,  

αναπαλαίωση 
εικόνων

βύσσινο βερίκοκο, καζάν τιπί επτάζυμο μεθυσμένα αμυγδαλωτά ιφκάδια ξινόχοντρος κοτόπιτα, μπομπότα ανάμεικτο, ρίγανη, βύσσινο ξυλόγλυπτα

δαμάσκηνο βύσσινο, κανταϊφι μπύρας πλουμιστό καλτσούνια κουσκούς
Τραχανάς θρακιώτικος 
γαλατένιος (γλυκός), κρεατόπιτα βολβοΊ, σπαθόχορτο δαμάσκηνο

ζωγραφική σε 
γυαλί

δαμάσκηνο άγριο γκρέϊπ φρουτ καριόκες, κριθοκούλουρα γάμου
καλτσούνι 
ανεβατό κουσκους ολικής άλεσης, 

Τραχανάς Θρακιώτικος 
γιαουρτένος (ξινός), κρεμμυδόπιτα με μανιτάρια κάππαρη τήλιο

δαφνοκούκουτσ
ο

δαμάσκηνο μπερικέτι δαμάσκηνο καρυδάτα, κακάο τραπεζιού
βουτήματα 
κρασάτα κοφτό μακαρονάκι

Τραχανάς Θρακιώτικος 
νηστήσιμος ) κρεμόπιτα κρίταμο τσάϊ δυόσμος, 

ζαχαρότευτλο δαμάσκηνο άγριο καρυδόπιτα αμυγδάλου νηστίσιμο
πασχαλινή 
πλεξούδα κοχυλάκι τραχανάς καυτερός κρευμμυδόπιτα ντομάτα φασκόμηλο Καϊσι

καϊσι δαμάσκηνο με φρουκτόζη καρυδόπιτα με πορτοκάλι λαδοκούλουρα τσιμπιτό με προζύμι, λιχναράκι κριθαράκι-μανεστράκι
Τραχανάς με πράσινα και 
κόκκινα λαχανικά, μελιτζανόπιτα, πιπεριές χαμομήλι καρυδάκι

καρότο δαμάσκηνο μπερικέτι, καρυδόπιτα Σίφνου ανεβατό με προζύμι
γαμοκούλουρο με 
προζύμι, ξηροτήγανα μακαρίνα

Τραχανάς Μικρασιάτικος 
(ξινός), μπουρέκια, σπαράγγι, Λουλουδομαγιά κεράσι,

καρότο με πετιμέζι καρότο, κέϊκ μαστίχας βουτήματα μαντιλάκια τραχανάς σιταρένιος ντοματόπιτα τουρσί μελιτζάνα κράνο

καρπούζι καρότο-πορτοκάλι κουραμπιέδες καρύδας
σίγμα 
πορτοκαλιού μαργαρίτα τριφτός πιπερόπιτα, Τσιτσίραβλα λεμόνι

καρύδι καρύδι λουκουμάδες μελιού σαμσάδες Ούματς με κατσικίσιο γάλα χάχλες
πίτα τιγανιού με αγριόχορτα ή με 
γλυκειά ή με ξινή μυζήθρα, 

λεμόνι με 
δυόσμο

κάστανο κάστανο

λουκούμια (με μαστίχα, 
τριαντάφυλλο και ξηρούς 
καρπούς) γριβάδια

Ούματς με κατσικίσιο γάλα 
και μονόκοκκο σιτάρι

πλέσκα βλάχικη με 
καλαμποκάλευρο λεμοντσέλο

κεράσι κεράσι, μαλεκούνι
καλτσούνι 
τηγανιού

Παπαρδέλα  Ολικής Άλεσης 
Δίκκοκου σιταριού πρασόπιτα, μανταρίνι, 

κεράσι αρφαρέϊκο κολοκύθα- πορτοκάλι μελομακάρονα μηλοπιτάκι παπαρδέλες  ολικής άλεσης, ριζόπιτα, μέλι με κανέλα, 

κίτρο κολοκύθι τριφτό και αρίδι, μηλόπιτα
καλτσούνια με 
δυόσμο, Πέτουρα σκοπελίτικη πίτα μούρα μαύρα 

κιτρολέμονο κορόμηλο Μουσταλευριές

καλτσούνια 
σταφιδωτά με 
καρύδια και 
σταφίδες ραβιόλια σουσαμόπιτα,  νεράντζι

κολοκύθι κράνο Μπακλαβάς
βουτήματα 
σουσαμένια ραβιόλια με άχνη ζάχαρη Σπανακόπιτα,  ξινορόϊδα, 

κουνουπίδι κυδώνι Πάστα Φλώρα αυγοκαλάμαρα, στριφτό σπανακοπρασόπιτα, πετιμέζι

κράνο κυδώνι με μήλο παστέλι Συρόν σπανακοτυρόπιτα, πικραμύγδαλο

κυδώνι λεμόνι πλατσέντα,  υβριστόν, τραχανόπιτα, πορτοκάλι

κυδώνι πελτές λωτός- πορτοκάλι, ραβανί φιδές τσουκνιδόπιτα, ροδάκινο

λεμόνι μανταρίνι ριζόπιτα Φλομάρια τυρόπιτα
ρόδι με άρωμα 
βανίλιας

λεμόνι ανθός μήλο ροξάκια χυλοπίτα Δίκκοκου σιταριού χορτόπιτα από μάραθα. ρόδι πιπεράτο

μανταρίνι μήλο άγριο σαμπλέ χυλοπίτα με κουρκουμά, χορτόπιτα, ρόδι, 

μελιτζανάκι μήλο-μανταρίνι, σαραγλάκια χυλοπίτα με σπανάκι, σούρβο

μήλο μπουρνέλα σαραγλί Χυλοπίτα Ολικής Άλεσης σπαθόχορτο,

μήλο άγριο μύρτιλλο σοκολατάκια
Χυλοπιτάκι Ολικής Άλεσης 
Δίκκοκου σιταριού, τριαντάφυλλο 

μήλο γκόλντεν νεράντζι σουτζούκια Χυλοπίτες Τσάπουρνο, 

Μήλο φιρίκι ντοματάκι ταρτάκια χυλοπίτες με λαχανικά τσέρι

νεράντζι παμπιλόνα τσουρέκια χυλοπίτες ολικής άλεσης, φράουλα

νεράντζι πράσινο πανδαισία φρούτων τυπλούδια. χυλοπιτάκι ολικής άλεσης, 
χαμοκέρασα 
Ολύμπου, 

ντοματάκι πορτοκάλι, φωλιές,

χυλοπιτάκι,

πεπόνι πορτοκάλι-μήλο χαλβάς χυλοπίτες νηστίσιμες,

περγαμόντο ροδάκινο χαλβάς κλωστένιος

πιπεριά ροδάκινο-αχλάδι, 

πορτοκάλι σάντα-ρόζα (βανίλια),
πορτοκάλι ρολό σταφύλι
πορτοκάλι φέτα σύκο, 
πράουστο τριαντάφυλλο

ριτσέλι τριαντάφυλλο άγριο

ριτσέλι από πετιμέζι φραγκόσυκο
ροδάκινο φράουλα,

σταφύλι φράουλο-φραγκοστάφυλο
σύκο φράπα
σύκο άγριο

σύκο αποξηραμένοσε 
πετιμέζι,
σύκο ρετσέλι
σύρκο
τριαντάφυλλο

τριαντάφυλλο άγριο

φασόλια-γίγαντες
φραγκόσυκο
φράουλα 
φράπα



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!!!!!


