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Τσιώγκα Αικατερίνη 



Τα αρωματικά φυτά στην Ελλάδα 

Αρωματικά Φυτά              Φυτά που αποδίδουν  άρωμα               Πτητικές ενώσεις 

Αιθέρια Έλαια: Τερπενικές ουσίες χαμηλού Μοριακού Βάρους 

Οι πτητικές ενώσεις παράγονται και συσσωρεύονται σε φυτικούς αδένες που 

βρίσκονται στα διάφορα μέρη των φυτών, όπως τα άνθη, τα φύλλα, οι βλαστοί, οι 

καρποί, οι ρίζες 

«επιστροφή στη φύση» 

Σκοπός της καλλιέργειας των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών 

είναι η παραγωγή αιθέριων ελαίων και ξηρής δρόγης 



Το τσάι του βουνού  

Το φασκόμηλο 

Η ρίγανη 

Το γλυκάνισο  

Ο βασιλικός 

Κρόκος Κοζάνης Ιπποφαές Αλάδανος 

Το μάραθο 

Το χαμομήλι 

Η δάφνη 

Η μέντα  

Ο δυόσμος 

 

  

Το κόλιανδρο  

Το κύμινο 

Ο ελίχρυσος 

Το ιπποφαές  

Το  λάδανο 

Ο κρόκος της Κοζάνης 

Η μαστίχα της Χίου 

Ο δίκταμος της Κρήτης 



ΚΡΟΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Ως «κρόκος» χαρακτηρίζονται τα αποξηραμένα στίγματα του άνθους του φυτού 

Crocus sativus L. που πρέπει να είναι απαλλαγμένα από τμήματα του στύλου ή 

άλλα μέρη του άνθους καθώς και από στίγματα άλλων ειδών κρόκων ή άλλων 

λουλουδιών 

Η ιστορία του κρόκου ξεκινάει από την Ανατολή. Αναφορές χρήσης του φυτού αυτού 

βρίσκονται στην Μικρά Ασία καθώς και στην Αρχαία Αίγυπτο  



Οι χρήσεις στην αρχαιότητα: 

Καταπολέμηση αϋπνίας και τα δυσάρεστα αποτελέσματα του μεθυσιού από 

το κρασί (Έλληνες) 

Χρησιμοποιούνταν ως άρωμα στα λουτρά αλλά και ως αφροδισιακό 

(Έλληνες) 

Ως αναισθητικό (Άραβες) 



Καταγωγή του φυτού 

1. Ο κρόκος είναι ιθαγενές φυτό της Ανατολής και από κει μεταφέρθηκε στην 

Ευρώπη από τους σταυροφόρους κατά τον 13ο μ.χ. αιώνα 

2. Ο κρόκος κατάγεται από την Ελλάδα, στην οποία και πρωτοκαλλιεργήθηκε 

κατά την μεσομινωϊκή περίοδο 

3. Ο κρόκος κατάγεται από την αρχαία Μεσοποταμία 

Στην Αρχαία Ελλάδα 

Ετυμολογικά προέρχεται από την ελληνική λέξη "κρόκη" (Νήμα - Υφάδι που με την σαΐτα 

πλέκεται στο στημόνι).  

Τοιχογραφίες με άνθη κρόκου και κρίνα μας 

πληροφορούν για την ύπαρξη του φυτού κατά τη 

Μινωική Εποχή 



Στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας η ιστορία του ξεκινά τον 17ο αιώνα 

Ιδρυση Αναγκαστικού Συνεταιρισμόυ Κροκοπαραγωγών (1971), 

Φορέας που έχει τη συνολική ευθύνη: 

1. Συγκέντρωσης 

2. Επεξεργασίας 

3. Τυποποίησης  

4. Διάθεσης του προϊόντος 

ΣΚΟΠΟΣ 

Η εξασφάλιση της ποιότητας  



Το μοναδικό είδος κρόκου που καλλιεργείται είναι ο Crocus Sativus 

Linneaus. Τα ιδιαίτερα βοτανικά χαρακτηριστικού αυτού του κρόκου είναι : 

1. Βολβοί 

2.  Λουλούδια 

3.  Φύλλα 



Κύκλοι και περίοδοι παραγωγής 

1. Τη φάση δραστηριότητας  

2. Τη φάση του λήθαργου  



1. Προετοιμασία του εδάφους 

2. Φύτευση 

3. Άρδευση 

4. Λιπάσματα 

5. Ζιζανιοκτονία 

6. Φυτοπροστασία 

7. Συγκομιδή 

Επεξεργασία του κρόκου 



Οι μέθοδοι επεξεργασίας των ανθέων είναι:  

1.Διαχωρισμός 

2. Ξήρανση 

3. Καθαρισμός 



Η αξία του κρόκου και οι χρήσεις του 

Χρήση για τη θεραπεία νεφροπαθών καθώς επίσης και σε ιεροτελεστικές 

πλύσεις στους ναούς (Αιγύπτιοι)  

Ως αρωματικό πρόσθετο φαγητού, σε θρησκευτικές τελετές, σε γιορτές και 

ως βαφή για τα ρούχα (Μεσοποταμία) 

 

Η ζαφορά είχε φαρμακευτική χρήση από τον Ιπποκράτη ως αντισπασμωδικό, 

ηρεμιστικό, εφιδρωτικό, αποχρεμπτικό, διεγερτικό και αφροδισιακό (Ελλάδα) 

Το χρώμα του κρόκου ήταν σύμβολο του φωτός, της σοφίας και της πνευματικότητας.  

Το σαφράνι ήταν γνωστό ως «η σπουδαία βαφή» 



Η πιο σημαντική χρήση του είναι σαν άρτυμα στα τρόφιμα 

Η χρωστική ικανότητα, το χαρακτηριστικό άρωμα και η πικράδα του αρτύματος 

αποτελούν ιδιότητες που αξιοποιούνται στη μαγειρική  

Οι επιστήμονες εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στην αντικαρκινική του δράση, 

στις αντιβιοτικές του ιδιότητες και στις αντισπασμωδικές του ιδιότητες  

Έχει μελετηθεί η επίδραση των υδατικών διαλυμάτων του κρόκου και των 

συστατικών του, σαφρανάλη και κροκίνη, στην ερωτική συμπεριφορά των 

αρουραίων και έχει βρεθεί ότι η κροκίνη έχει αφροδισιακές ιδιότητες  

Το σαφράνι χρησιμοποιείται συχνά και στο χώρο της κοσμετολογίας 

Οι χρήσεις του αρτύματος σήμερα…… 

Ημερήσια ανώτερη δόση ανέρχεται στα 1.5 g  



Προϊόντα με Κρόκο-Κοζάνης 

Τα τελευταία χρόνια είναι περιζήτητο το μέλι του «Κρόκου Κοζάνης» 

Tο 2007 συστάθηκε από τον Α. Σ. ΚΡΟΚΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ και την εταιρεία 

ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΟΚΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 
 



Χημική σύσταση των στιγμάτων του κρόκου 

Νερό (10-12%) 

Ανόργανη ύλη (5-7%),  

Λίπος (5-8%),  

Πρωτεΐνες (12-13%),  

Ολικά ανάγοντα σάκχαρα (-20%),  

Άμυλο (6-7%),  

Πεντοζάνες (6-7%),  

Κόμμεα και δεξτρίνες (9-10%),  

Κροκίνες (8-9%) 

Χημικές δομές πικροκροκίνης και σαφρανάλης 



ΙΠΠΟΦΑΕΣ 

Η παράδοση αναφέρει ότι οι στρατιώτες του Μ. Αλεξάνδρου αποκτούσαν 

μεγάλη αντοχή στις κακουχίες τρώγοντας τους καρπούς του ενώ τα φύλλα και 

τους νεαρούς βλαστούς του, τους έδιναν σαν ζωοτροφή μαζί με το σανό των 

αλόγων για να αποκτήσουν ευρωστία αλλά και γρήγορη ανάπτυξη δίδοντας 

ταυτόχρονα λαμπερό χρώμα στο τρίχωμα τους.  

 

Η επιστημονική του ονομασία έχει το ελληνικότατο όνομα ιπποφαές, το οποίο 

προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις, ίππος και φαός δηλαδή, λαμπρός  



Εξέλιξη της καλλιέργειας του ιπποφαούς στον κόσμο 

Το ιπποφαές είναι ένα είδος που καλλιεργείται για την παραγωγή καρπών 

από δεκαετίες στην Ευρώπη και στην Ασία 

Κατά την τελευταία δεκαπενταετία έχει εκδηλωθεί ένα πολύ μεγάλο 

ενδιαφέρον για το ιπποφαές, του οποίου η καλλιέργεια άρχισε να 

εντατικοποιείται σε πολλές χώρες 

Παρουσιάζει ξαιρετικό ενδιαφέρον σε παγκόσμιο επίπεδο με αποτέλεσμα σε 

πολλές χώρες να γίνονται μεγάλες προσπάθειες από ερευνητικά κέντρα και 

Πανεπιστήμια, για την ανάπτυξη της καλλιέργειας του 

Οι χώρες στις οποίες το συναντάμε σαν καλλιέργεια αλλά και σαν αυτοφυές 

είναι η Κίνα, η Μογγολία, η Ινδία, το Νεπάλ, το Πακιστάν, η Ρωσία, η 

Ουκρανία, η Αγγλία, η Γαλλία, η Δανία, η Ολλανδία, η Γερμανία, η Πολωνία, 

η Φιλανδία, η Σουηδία, η Βουλγαρία, η Νορβηγία  



Η οικολογία του ιπποφαούς 

Υψόμετρο μέχρι 3900 m (συνήθως 1200 m έως 2000 m) 

Οι θερμοκρασίες μεταξύ -43 μέχρι 40° C 

Aνθεκτικό στην ξηρασία  

Προτιμά εδάφη ελαφρά, πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και με σχεδόν ουδέτερη 

αντίδραση (pH=6,5-7,5) 

Πολλαπλασιάζεται εγγενώς με σπόρο ή αγενώς με μοσχεύματα, παραφυάδες ή με 

μικροπολλαπλασιασμό. 

Η σπορά γίνεται την Άνοιξη στην ύπαιθρο και απαιτούνται 5-10 ημέρες για την 

βλάστηση των σπόρων 



1. Προετοιμασία εδάφους 

2.  Λίπανση 

3. Άρδευση 

4. Κλάδεμα 

5. Ζιζανιοκτονία 

6. Εχθροί-Ασθένειες 

7.  Συγκομιδή 

 

Προοπτικές  

 

Στη χώρα μας, η καλλιέργεια ιπποφαούς ξεκίνησε τα τελευταία δύο χρόνια και η 

πρώτη παραγωγή αναμένεται στο τέλος του 2012, οπότε και θα κριθεί, εάν η 

ποιότητα των προϊόντων είναι κατάλληλη. Σήμερα, το ιπποφαές καλλιεργείται στην 

Κοζάνη, την Πέλλα, την Κρήτη και τη Φθιώτιδα.  



Ως τρόφιμο και ζωοτροφή 

 

i.Παραγωγή χυμών.  

ii.Αλκοολούχα ποτά. 

iii. Τα φύλλα, οι νεραοί βλαστοι και η πούλπα των καρπών μετά την επεξεργασία 

της μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν ζωοτροφή των αγροτικών ζώων. 

 



Ως  φαρμακευτικό φυτό, με τις εξής χρήσεις: 

 

i.Αντιμετώπιση των ερεθισμών του δέρματος 

ii. Το έλαιο του ιπποφαούς που προέρχεται από τους σπόρους του έχει πολύτιμες 

φαρμακευτικές ιδιότητες για εσωτερική ή εξωτερική χρήση 

iii. Με τα φύλλα του και τους φλοιούς του γίνονται θεραπευτικά ροφήματα. Τα 

ροφήματα αυτά έχουν πολύ καλά αποτελέσματα σαν αποχρεμπτικά αλλά και σε 

νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος. 

 

 



Ως φυτό χρησιμοποιείται από τη βιομηχανία καλλυντικών: 

 

Τα κυριότερα είδη καλλυντικών που παράγονται από το ιπποφαές είναι κρέμες 

ημέρας, κρέμες περιποίησης των ματιών, μάσκες προσώπου, λοσιόν σώματος, 

έλαιο σώματος, κρέμες χεριών, γαλάκτωμα ντεμακιγιαζ 



Ως φυτό με χρωστικές ικανότητες: 

 

i.Τα φύλλα και οι νεαροί του βλαστοί χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία της βαφής 

των νημάτων επειδή σε συνδυασμό με τα άλατα του σιδήρου δίδει ένα υπέροχο 

γκρίζο χρώμα. 

ii.Οι χρωστικές των καρπών του χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία τροφίμων και 

τη φαρμακοβιομηχανία.  



Όργανο Χρήσεις 

Φλοιός Φαρμακευτικά παράγωγα 

Καλλυντικά παράγωγα 

Φύλλα Φαρμακευτικά παράγωγα 

Καλλυντικά παράγωγα 

Αφέψημα 

Ζωοτροφή 

Καρποί Έλαιο     Φαρμακευτικά παράγωγα 

                Ποτά 

                Τρόφιμα 

Χυμός     Τονωτικός για αθλητές 

               Ενισχυτικός της υγείας 

Πούλπα Έλαιο Φαρμακευτικά & καλλυντικά παράγωγα 

 Στερεό υπόλειμμα   Χρωστικές & ζωοτροφή 

Σπόροι Έλαιο   Φαρμακευτικά & καλλυντικά παράγωγα 

Στερεό υπόλειμμα   Ζωοτροφή 

Ρίζες Προστασία του εδάφους από διάβρωση 

Το ξύλο Ξυλουργική και μικροκατασκευές 



ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ (mg/100g καρπών) 

Βιταμίνη C  200-1500 

Βιταμίνη Ε 100-300 

Βιταμίνη Β1 0,2-0,4 

Βιταμίνη Β2 0,4-0,5 

Βιταμίνη Β6 0,11 

Ινοσιτόλη 67 

Φολικό οξύ 0,5-0,8 

Νικοτινικό οξύ 0,35 

Καροτινοειδή Έλαιο πούλπας: 1462 

Καρπός:850 

Σπόροι:361 

Φύλλα:724 

Ένζυμα Ίχνη 

Φλαβονοειδή και ανθοκυάνες Μέχρι 87% των φαινολικών ενώσεων που περιέχει είναι οι φλαβονόλες 

Έλαιο πούλπας Κορεσμένα λιπαρά οξέα:47% 

Ακόρεστα λιπαρά οξέα: 53% 

Έλαιο σπόρων Κορεσμένα λιπαρά οξέα:21% 

Ακόρεστα λιπαρά οξέα: 79% 

Οξέα των καρπών Μηλικό οξύ 11,4-15,5 

Κιτρικό οξύ 1,58-2,21 

Τρυγικό οξύ 0,67-3,29 

Κυνικό οξύ 19,6-26,5 

Οξαλικό οξύ 0,13-0,50 

Πρωτεΐνες και αμινοξέα  5,3-10,2 g/L στον χυμό 

Ανόργανα άλατα Στον χυμό 0,4-0,5 έχουν βρεθει Mg, Ca, Ti, Al, Cu, Na 





Το επίπεδο βιταμίνης C είναι περίπου 1000% πιο υψηλό από αυτό των 

πορτοκαλιών, γι' αυτό χρησιμοποιείται και σε κρυολογήματα 

Περιέχει 190 βιοενεργά συστατικά από τα οποία 106 είναι στο έλαιο 

Περιέχει σίδηρο, χλωροφύλλη, λυκοπενιο, ζεαξανθίνη, ασταξανθίνη, β-καροτίνη, 

σελήνιο, χρώμιο, όλο το complex της βιταμίνης Β, και πλήθος άλλων συστατικών 

Περιέχει περισσότερα απο 15 υπέραντιοξειδωτικά, είναι η πιο πλούσια πηγή 

στον κόσμο 

Το έλαιο είναι η καλύτερη ενιαία πηγή που είναι γνωστή στον άνθρωπο για τη 

βιταμίνη Ε, την βιταμίνη C, τη β-καροτίνη, τα ακόρεστα λιπαρά οξέα 

Το Ιπποφαές περιέχει όλα τα μέταλλα και ιχνοστοιχεία 

Περιεχει όλα τα αμινοξέα 

Έχει εξαιρετική συγκέντρωση σε κάλιο. Το έλαιο του Ιπποφαές δεν περιέχει τα 

μέταλλα που είναι επιβλαβή στο σώμα 



Θεραπευτκές ιδιότητες του ιππαφαούς 

Ως φάρμακο επείγουσας ανάγκης σε περιπτώσεις πληγών και εγκαυμάτων για 

εξωτερική χρήση 

Εναντίον όλων των δερματικών φλεγμονών του τύπου εκζέματος, δερματίτιδας 

και αλλεργίας. 

Εναντίον δερματικών στιγμάτων 

Ως διατροφικό συμπλήρωμα ιδίως σε περιπτώσεις στρες ή νευρικής ανορεξίας 

Προστασία από την επίδραση τοξικών ουσιών 

Προστασία από το οξειδωτικό στρες που προκαλεί η νικοτίνη στους καπνιστές 

Προστασία των καρκινοπαθών από τις παρενέργειες της χημειοθεραπείας 

Προστασία από τις γαστρεντερικές διαταραχές, γαστρικό έλκος 

Aντιυπερτασική δράση 



Ιπποφαές και υγεία 

i. Θεραπεία καρκίνου 

ii.  Καρδιαγγειακές παθήσεις  

iii. Έλκος στομάχου 

iv. Κίρρωση του ήπατος  

v. Δέρμα  



Ιπποφαές και υγεία 

i. Θεραπεία καρκίνου 

ii.  Καρδιαγγειακές παθήσεις  

iii. Έλκος στομάχου 

iv. Κίρρωση του ήπατος  

v. Δέρμα  



ΑΛΑΔΑΝΟΣ ή ΛΑΔΑΝΟΣ 

Η λατινική του ονομασία στην Ανατολική Μεσόγειο είναι λαδανιά (Cistus 

Creticus, Κίστος ο Κρητικός) 

 

Το συναντούμε στη χώρα μας με τις ονομασίες λάδανο, αλάδανο, αλυταριά, ήμερη 

κουνουκλιά, ήμερο κιστάρι, αγκίσαρος, ακίσσαρο, ατζίκαρος 

Είναι θάμνος πολυετής που φτάνει το ένα μέτρο, αρωματικός και πυκνός 

Τα άνθη του φυτού είναι μεγάλα με στεφάνι σε ζωηρό ροδινολιλά χρώμα  

Το κέντρο λευκό, με πέντε σέπαλα ωοειδή και πέντε πέταλα ελαφρά δίλοβα και 

ρυτιδωτά. 





Το αργαστήρι του αλαδανίαρη 

Ξύσιμο λάδανου από το αργαστήρι 



Βόρεια Αφρική- Αρχαία Μεσοποταμία. 

Βόρεια Αφρική- Αρχαία Αίγυπτος  

Η κοιλάδα της Γαλαάδ στην σημερινή Ιορδανία 

Κύπρος 

Ρωμαίοι 

Σταυροφόροι 



Ορθόδοξη Εκκλησία  

i)Το λαδανο αποτελεί ένα από τα 57 συστατικά του Αγίου Μύρου 

ii) Το λαδανο χρησιμοποιείτε στα Θυρανοίξια των Ιερών Ναών 

iii)Στην περιοχή του Μυλοποτάμου καίγονταν στις Εκκλησιές σαν λιβάνι 



Για το λάβδανο έχουν γράψει οι σημαντικότεροι Γιατροί της Αρχαιότητας 

Ιπποκράτης (460 π.Χ-377 π.Χ.). 

Θεόφραστος (372 π.Χ. – περ. 287/5 π.Χ.) 

Γάιος Πλίνιος Σεκούνδος 

Διοσκουρίδης (1ος αι. μ. Χ.)  

Κλαύδιος Γαληνός (Πέργαμος 129 μ.Χ. – Ρώμη 199 μ.Χ) 

Κέλσος (2ος αι. μ.Χ) 

Ορειβάσιος από την Πέργαμο (325 μ.Χ - 403 μ.Χ.) 

Αέτιος ο Αμίδηνος (502 μ.Χ. - 575 μ.Χ. 

Ο Αβικέννας 



 Στη γρύπη και το κρυολόγημα 

 Στον πόνο του στομάχου (ως καταπραϋντικό φάρμακο) 

 Ως αντισηπτικό στις πληγές (εξωτερική χρήση). 

 Η Λαϊκή παράδοση θέλει: «Όποιος πηγαίνει στο αλαδανο να μην αρρωσταίνει.» 

Το λαδανο καπνίζεται μαζί με το τσιγάρο 

 Απέδιδαν στο βότανο αντιρρευματικές, θερμαντικές, αντισηπτικές και στυπτικές 

θεραπευτικές ιδιότητες.  

 Το  λάδανο έχει επίσης καλά αποτελέσματα κατά της αϋπνίας του πονόδοντου 

και του τέτανου 

 Με τους καρπούς του φυτού φτιάχνεται ένα βραστάρι που σταματά τη διάρροια 

και με τα φύλλα ένα αρωματικό τσάι. 



Η ρητίνη συνήθως εξάγεται από τα φύλλα με βρασμό ή με εκχύλιση με διαλύτες. Τα 

αιθέρια έλαια παράγονται με απόσταξη. Η τσίχλα είναι μαύρου χρώματος (μερικές 

φορές σκόρο καφέ χρώματος), η αρωματική μάζα περιέχει πάνω από 20% νερό. Είναι 

πλαστική και γίνεται εύθραυστη με το πέρασμα των χρόνων.  



 Το λάδανο στην αρχαιότητα εχρησιμοποιείτο σε αλοιφές αλλά και σαν θυμίαμα 

 Αναφέρεται η χρησιμοποίηση του για σκληρούς όγκους μήτρας, σε ρηνικούς 

πολύποδες και καρκινογόνα έλκη 

 Χρησιμεύει στην παρασκευή αρωμάτων (σαν στερεωτική ουσία), καλλυντικών 

κρεμών (έχει αντιρυτιδικές ιδιότητες) και σαμπουάν ( δυναμώνει τον θύλακα της 

τρίχας) 

Ο χαρακτηρισμός των συστατικών του φυτού έγινε με την μέθοδο του 

συνδυασμού της Αέριας Χρωματογραφίας/Φασματοσκοπίας Μάζας (GC/MS) 

Το λάδανο από τη σκοπιά της Χημείας 



 Ανιχνεύτηκαν 39 συστατικά  τα οποία αποτελούν το 73,9 % της σύστασης του 

ελαίου 

 Έρευνα η οποία έγινε με τη χρήση φάσματος NMR έδειξε ότι το αιθέριο έλαιο του 

λάδανου περιέχει πάνω από 300 συστατικά 

Τα 186 από αυτά (154 από το υδατικό μέρος και 32 από το όξινο μέρος), αποτελούν το 

95 % του ελαίου 

 Εξετάστηκε η επίδραση του κλάσματος που λαμβάνεται από το λάδανο στο 

κεντρικό νευρικό σύστημα των τρωκτικών 

 Μειώνει σημαντικά την αυθόρμητη δραστηριότητα κίνησης καθώς και τη 

δραστηριότητα του μυοσκελετικού συστήματος των ποντικών που υποκινείται από την 

καφεΐνη, αλλά δεν επηρεάζει την κινητική δραστηριότητα που προκαλείται από 

αμφεταμίνη 

 Μελετήθηκε η αντιμικροβιακή δράση του φυτού έναντι των μικροοργανισμών, 

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Candida krusei, 

Candida glabrata και Aspergillus fumigatus 



 Ελίχρυσος 
Λεβάντα 

Θυμάρι 
Φασκόμηλο  

Δεντρολίβανο 
Ρίγανη 



Τριανταφυλλιά  

Μαντζουράνα 
Μέντα 

 

Δίκταμο 
 

Θρούμπι 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 


