






Kudu Coffee Roasters: we roast our own coffee Speciality coffee 3è÷ çåîéÀ÷ 100%  Arabica 
ðïù åùäïëéíåÝ óå óùçëåëòéíÛîè ðåòéïøÜ ðìÜòïù÷ éøîèìáóéíÞôèôá÷

Απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ σε άτομα κάτω των 18 ετών

+ έξτρα δόση καφέ  +1,2€ (σε όλα τα ροφήματα με καφέ)

Espresso (Ristretto, Normale, Lungo) 

Espresso διπλός

Espresso Americano / διπλός 

Espresso Macchiato 

Espresso Macchiato Διπλός

Φίλτρου 

Στιγμιαίος καφές 

Ελληνικός / διπλός

Cappuccino 

Cappuccino Διπλός 

Cappuccino Διπλός με γάλα αμυγδάλου (Vegan)

Cappuccino Latte 

Flat white 
Διπλή δόση espresso και ζεστό αφρόγαλα 

Espresso Affogato με μία μπάλα παγωτό 

Matcha Latte με γάλα αμυγδάλου
Λεπτά αλεσμένα φύλλα matcha υψηλής ποιότητας, που 
καλλιεργούνται στη σκιά, 130 φορές περισσότερο 
αντιοξειδωτικό από το κλασικό πράσινο τσάι (Vegan)

Ρόφημα Σοκολάτας 

Freddo Espresso

Cold Brew
12 ωρη διαδικασία απόσταξης με σύστημα κρύας 
εκχύλισης, με πολύ χαμηλή οξύτητα, αρωματικός, με 
γεμάτη και πλούσια γεύση

Freddo Cappuccino

Freddo Cappuccino με γάλα αμυγδάλου (Vegan)

Freddo Cappuccino Latte

Φραπέ

Ρόφημα Σοκολάτας

2,3€

 
3,5€

2,3 / 3,5€

2,5€

3,5€

3€

3€

2,5 / 3,5€

 
3,2€

4,5€

4,5€

4,5€

4,5€

4€

4,5€

3,5€

3,5€

4€

 4,5€

4,5€

4,5€

3,5€

 4€

Coca Cola 

Fanta πορτοκάλι

Sprite  

San Pellegrino

Three Cents Pink Grapefruit Soda 

Three Cents Gentlemenʼs Soda

Three Cents Gentlemenʼs Ginger Beer

Φυσικό μεταλλικό νερό

Tonic water

Soda water

Red Bull Energy Drink

Premium herbal teas (ζητήστε τον κατάλογο) 

Mixer φρούτων με ταχίνι, κόκκινα φρούτα*, πορτοκάλι, μπανάνα

Red κόκκινα φρούτα*, λεμόνι, μπανάνα, μέλι, γάλα 

Σοκολατένιο μπανάνα, σοκολάτα, espresso, γάλα 

Mango, μπανάνα, πορτοκάλι

Peanut butter φυστικοβούτυρο, μπανάνα, σοκολάτα, γάλα

Green μπανάνα, σπανάκι, πορτοκάλι

Beetroot παντζάρι, πορτοκάλι, μπανάνα, μέλι, κανέλα

Detox γιαούρτι, πορτοκάλι, μπανάνα, φυστικοβούτυρο, 
λιναρόσπορος, κανέλα

C-power γιαούρτι, μήλο, κανέλα, πορτοκάλι, μπανάνα

Vegan φουντούκι, μπανάνα, κακάο, γάλα αμυγδάλου, maple syrup (Vegan)

Σπιτική λεμονάδα

Φυσικός χυμός πορτοκάλι

Φυσικός χυμός φρούτων εποχής

3€

3€

3€

3,5€

3,5€

3,5€

4€

2€

3,5€

3,5€

4€

3,5€

4,5€

4,5€

4,5€

4,5€

4,5€

4,5€

4,5€

4,5€

4,5€

4,5€

3,5€

 3,5€

3,5€

ΖΕΣΤΟΙ ΚΑΦΕΔΕΣ

ΚΡΥΟΙ ΚΑΦΕΔΕΣ



Kudu Coffee Roasters: we roast our own coffee Speciality coffee 3è÷ çåîéÀ÷ 100%  Arabica 
ðïù åùäïëéíåÝ óå óùçëåëòéíÛîè ðåòéïøÜ ðìÜòïù÷ éøîèìáóéíÞôèôá÷

Απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ σε άτομα κάτω των 18 ετών

 
OMG 
πραλίνα Bueno, παγωτό βανίλια, παγωτό σοκολάτα,  Kinder, Twix, Maltesers

Biscuit Milkshake with Oreo
παγωτό βανίλια, φρέσκο γάλα, στρατσιατέλα bitter, πραλίνα & σαντιγί

Bloody Mary BBQ
βότκα, χυμός τομάτα, χυμός λεμόνι, σιρόπι, wostershire sauce, celery 
salt, tabasco sauce, μαύρο πιπέρι

Mango-Chili Margarita
tequila blanco,mango puree, χυμός λεμόνι, white crème de cacao, 
chocolate bitters, chili, tonka, μαύρο αλάτι

Mediterranean Mastic Mule
λικέρ μαστίχα, χυμός λεμόνι, φύλλα βασιλικού, ginger beer

Mojito
rum blanc or oro, lime juice, white sugar, mint leaves, soda water

Paloma
tequila blanco, lime juice, red grapefruit syrup, pink grapefruit soda

Aperol spritz
Aperol, Prosecco, Schweppes Soda Water

Strawberry Daiquiri 
Ρούμι, φυσικό άρωμα φράουλας, βατόμουρου, βανίλιας, 
εκχύλισμα λεμόνιου (11%vol)

Forbidden fruit
Αλκοόλ, φυσικό άρωμα, γκρέιπφρουτ, περγαμόντο, 
λεμονιού, βανίλιας (27%vol)

Nostalgia
Παλαιωμένο ρούμι, βότανα, εκχύλισμα βερμούτ, λικέρ 
φουντούκι, άρωμα μπισκότου (11%vol)

Clumsy Negroni
Gin, βερμούτ, amaro aperitivo (22%vol)

Βεργίνα Draft 300 / 500 ml

Βεργίνα Weiss 500 ml

Βεργίνα Κόκκινη 500 ml

Βεργίνα Dark 330 ml

Estrella Barcelona bottle 330 ml

Estrella Daura Glouten free 330 ml

Kaiser 330ml 

Νύμφη 330ml 

Μάμος 330ml 

Heineken Alcohol Free 330ml 

8€

8€

 

10€

10€

 

9€

9€

9€

9€

8€

8€

8€

8€

 

3,5 / 4,5€

5,5€

5,5€

4€

5€

5,5€

5€

4,5€

 
4,5€

5€

ESTRELLA‛S COCΚTAIL LIST

   Thalia white
Sauvignon - Βηλάνα, Κρήτη

  Thalia rose
Syrah - Κοτσιφάλι, Κρήτη

  Thalia red
Syrah - Κοτσιφάλι, Κρήτη

 

  Prosecco Dry Λευκό 200ml

  Deus
Semi - Sweet, Cavino, Moscato, Αχαΐα

 

  Ασύρτικο-Μαλαγουζιά
 Κτήμα Γεροβασιλείου, Θεσσαλονίκη

  Sauvignon 8
Τσικρικώνης, Sauvignon-Ασύρτικο, Καβάλα

  Μοσχάτο
Celini, Καβάλα

 

  Amuse Dry
 Κτήμα Μουσών, Sauvignon Blanc-Μούχταρο, Ελικώνας

  Ζαντια Semi-Dry
Κτήμα Τσικρικώνη, Cabernet S- Mοσχόμαυρο, Καβάλα

 

  Agiorgitiko Blend
Thema, Κτήμα Παυλίδη, Αγιωργήτικο-Syrah, Δράμα

  Merlot
Ασλάνης, Merlot, Θεσσαλονίκη

ΑΛΚΟΟΛΟYΧΑ ΠΟΤA
Whiskey

Vodka

Gin 

Rum

Tequila

Προσθέστε αναψυκτικό +2€

4 / 16€

4 / 16€

4 / 16€

 
 7€

19€

28€

  
 

20€ 

18€ 

 

20€ 

18€

25€ 

18€

7€

7€

7€

7€

7€

8€

+

MILKSHAKES



*κατεψυγμένα !ενημερώστε το προσωπικό μας, για αλλεργίες σε συγκεκριμένες τροφές  στις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. κι όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις / αγορανομικός υπεύθυνος: Σαββίδης Λάζαρος

Αβγά στους 64°C, με βούτυρο μαύρης τρούφας πάνω σε ζεστό 
brioche*, κρέμα φέτας, σπιτική μαγιονέζα και σαλάτα εποχής (Veggie)

Aβγά μάτια με μανιτάρια, γραβιέρα, βούτυρο μαύρης 
τρούφας, κρέμα φέτας, φρέσκο κρεμμύδι και σπιτική 
μαγιονέζα πάνω σε ψωμί* (Veggie)

Αβγά scrambled σε brioche* σάντουιτς με cheddar, bacon, 
καραμελωμένο κρεμμύδι και μαγιονέζα τρούφας 

Αβγά scrambled σε brioche* σάντουιτς με κρέμα avocado, 
γαλοπούλα, γραβιέρα και ντομάτα 

Ομελέτα με bacon, φέτα ψωμί, πατάτα, γραβιέρα, φρέσκο 
κρεμμύδι, βούτυρο μαύρης τρούφας και σπιτική μαγιονέζα

Ομελέτα με γαλοπούλα, φέτα ψωμί, cheddar, 
φρέσκο κρεμμύδι και σπιτική μαγιονέζα

Ομελέτα με αβοκάντο, λιαστή ντομάτα, κρέμα φέτας, φρέσκο 
κρεμμύδι, σαλάτα εποχής και σπιτική μαγιονέζα (Veggie) 

Λευκή ομελέτα φούρνου με φέτα ψωμί, ασπράδια αβγών, γραβιέρα, 
παρμεζάνα, αβοκάντο, κατίκι, ντοματίνια και σπανάκι (Veggie)

Αβοκάντο toast σε ψωμί dinkel* (περιέχει ξηρούς καρπούς), αβγό 
στους 64°C,  ντοματίνια, κατίκι, καρότο και βασιλικό (Veggie)

Greek toast σε ψωμί dinkel* (περιέχει ξηρούς καρπούς) με ψητά 
ντοματίνια, 2 αβγά βραστά (5λεπτά), κρέμα φέτας, φρέσκο 
κρεμμύδι, πάστα ελιά, και πικάντικο λάδι πάπρικας (Veggie)

Βagel* απλό (Vegan)

Βagel* με τυρί κρέμα και γαλοπούλα 

Bagel* με καπνιστό σολομό* κρέμα αβοκάντο, 
τυρί κρέμα και σπιτική μαγιονέζα

Βagel* με τριπλό bacon τηγανητό αβγό, cheddar, κρέμα φέτας, 
βούτυρο μαύρης τρούφας και σπιτική μαγιονέζα 

Club sandwich με bacon, γραβιέρα, τηγανητό αβγό, ντομάτα, 
σαλάτα εποχής, σπιτική μαγιονέζα και τηγανητές πατάτες

Club sandwich σε ψωμί* ολικής άλεσης, ψητό κοτόπουλο 
μαριναρισμένο με μπαχαρικά και ελαφρώς με σκόρδο, γραβιέρα, 
κατίκι, αβοκάντο, ντομάτα, vegan sour cream και τηγανητές πατάτες

Pancakes με bacon, cheddar, σαλάτα εποχής και σπιτική μαγιονέζα

Pancakes με γαλοπούλα, cheddar, σαλάτα εποχής και σπιτική μαγιονέζα 

Πατάτες τηγανητές* 

Πατάτες τηγανητές CRISPERS 

5,5€

7€

7,5€

7€

6,5€

6,5€

7,5€

7,5€

7,5€

6€

3€

4,5€

8€

7€

8€

8,5€

7€

6,5€

3,5€

 
4,5€

Breakfast pizza σε ζύμη* από κουλούρι Θεσ/νίκης με 2 τηγ. αβγά, bacon, 
γραβιέρα, κρέμα φέτας, σπιτική μαγιονέζα και πικάντικη σάλτσα ντομάτας

Breakfast pizza σε ζύμη* από κουλούρι Θεσσαλονίκης με δύο 
τηγανητά αβγά, κρέμα αβοκάντο, γραβιέρα, κρέμα φέτας, και 
πικάντικη κόκκινη σάλτσα ντομάτας (Veggie)

Flatbread με κιμά σόγιας, ανάμεικτες καραμελωμένες 
πιπεριές, ρόκα και vegan sour cream (Vegan)

Estrella’s Mac & Cheese με ditali κοφτό, κρέμα τυριών, τραγανό bacon 
και φρέσκο κρεμμύδι 

Pasta κοτόπουλου με μανιτάρια, κοτόπουλο μαριναρισμένο με 
μπαχαρικά κι ελαφρώς με σκόρδο, μανιτάρια, κρέμα γάλακτος, 
τυρί κρέμα, λευκό κρεμμύδι και παρμεζάνα

Καρμπονάρα Estrella με πανσέτα τεμαχισμένη, μανιτάρια, κρέμα 
γάλακτος, λευκό κρεμμύδι, λεμόνι, μαϊντανό και παρμεζάνα

Light Μπολονέζ με κιμά κοτόπουλου, ντοματίνια, λίγο σκόρδο, 
λευκό κρασί, βασιλικό και παρμεζάνα

Asian shrimp Pasta, με γαρίδες, σησαμέλαιο, φρέσκο κρεμμυδάκι, 
λίγο σκόρδο, κόκκινες πιπεριές, τζίντζερ και sweet chilli sauce

σερβίρονται με Linguine ή Ditali κοφτό ή Penne rigate ολικής + 1€

κύβοι ξεροψημένου bacon +1€ 
τριμμένη παρμεζάνα +1€

τριμμένο cheddar +1€

Ανάμεικτη πράσινη σαλάτα με ρόκα, ντοματίνια, λευκό και μαύρο 
σουσάμι, σπιτικά κρουτόν και dressing miso (Vegan)

Σαλάτα κινόα με πιπεριές, ντοματίνια, καλαμπόκι, αβγό στους 64°C 
και ψητό κατσικίσιο τυρί (Veggie)

Σαλάτα με Γαρίδες στο γκριλ με ελαιόλαδο, μέλι, χυμό lime, κινόα, 
φρέσκο σπανάκι, ντοματίνια και βινεγκρετ miso 

Σαλάτα του Καίσαρα με iceberg, κοτόπουλο μαριναρισμένο με μπαχα-
ρικά και ελαφρώς με σκόρδο, κρουτόν, παρμεζάνα και Caesar’s dressing 

BLT Salad με τραγανό bacon, αβοκάντο, παρμεζάνα, ντοματίνια, 
μαρούλι, μαγιονέζα και κρουτόν 
 
Σαλάτα σπανάκι με πανσέτα στο γκριλ τεμαχισμένη σε κύβους, 
αγγούρι, λιαστή ντομάτα, καβουρδισμένο κουκουνάρι, δυόσμο, 
σχοινόπρασο, κρουτόν και βινεγκρετ barbecue

Vegan breakfast sandwich με πολέντα σε vegan brioche* bun, vegan 
τυρί, ντοματίνια, ανάμεικτη σαλάτα, vegan sour cream, σερβίρεται με 
τηγανητές πατάτες (Vegan)

Vegan Hot Dog* λουκάνικο Beyond meat σε vegan brioche* bun με 
coleslaw, ανάμεικτες καραμελωμένες πιπεριές, τραγανό κρεμμύδι 
και vegan sauce «τυριού» με κάσιους, αρωματισμένη ελαφρώς με 
σκόρδο, σερβίρεται με τηγανητές πατάτες (Vegan)

Beyond meat burger* σε vegan brioche* bun με ντομάτα, iceberg, 
vegan cheese, sour cream και πικάντικη vegan mayo, σερβίρεται με 
τηγανητές πατάτες (Vegan) 

7.5€

6,5€

7,5€

7€

9€

9€

8€

10€

5,5€

7,5€

10,5€

8€

8€

9€

6,5€

11,5€

11,5€ 

+γαλοπούλα
bacon

καπνιστό σολομό* με τυρί κρέμα 
(αντί για κρέμα φέτας) 

1,5€

1,5€

 
2,5€

+
σπιτική μαγιονέζα
γραβιέρα Νάξου
φρυγανισμένο bacon

γαλοπούλα 
κρέμα φέτας
δύο αβγά μάτια
αβοκάντο

0,5€

1€

1,5€

 1,5€

1€

1€

1,5€

+

VEGAN



!ενημερώστε το προσωπικό μας, για αλλεργίες σε συγκεκριμένες τροφές  στις τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. κι όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις / αγορανομικός υπεύθυνος: Σαββίδης Λάζαρος

9,5€

10,5€

10,5€

9,5€

9€

8€ 

8,5€

11,5€

7€

8,5€

7,5€

10,5€

4€

7,5€

6€

6,5€

8,5€

7,5€

BOUGATSAN™
#bougatsan / κρουασάν με κρέμα μπουγάτσας και κανέλα

Ultimate oreo® cake κέικ σοκολάτας με μπισκότο oreo®, original cream 
cheese frosting, πέρλες σοκολάτας, πουράκια και αλμυρή καραμέλα

Overnight Oats Βρώμη με σπόρους chia, vegan κρέμα σοκολάτας 
με μπανάνα κόκκινα φρούτα* και αβοκάντο (Vegan)

Smoothie bowl με κόκκινα φρούτα*, γάλα αμυγδάλου, 
σπόρους chia, σπιτική granola και παπαρουνόσπορο (Vegan)

Forever birthday Cake Αμερικανικό cake με πολύχρωμη τρούφα, 
σοκολάτα, namelaka και κρέμα anglaise βανίλιας

Churros Funnel pancake φωλιά τραγανής ζύμης churros με 
μπισκoτοβούτυρο, παγωτό βανίλια, speculos και κανέλα 

+

Red velvet pancakes με κρέμα cheesecake και compote φραμπουάζ

Nesquik® σοκολατένια pancakes με πραλίνα, παγωτό 
σοκολάτας και κόκκινα φρούτα*

Cinnamon roll pancakes σε στρώσεις με καραμέλα κανέλα και original 
cream cheese frosting

Pancakes με σοκολάτα και κόκκινα φρούτα*

Pancakes με λευκή σοκολάτα, τριμμένο μπισκότο oreo®, ινδική 
καρύδα και κόκκινα φρούτα*

Pancakes με καραμέλα γάλακτος, τριμμένο μπισκότο oreo® και 
κόκκινα φρούτα*

Pancakes με βούτυρο maple syrup & κόκκινα φρούτα*

Pancakes σοκολάτας με πραλίνα Bueno και τριμμένο μπισκότο spéculos

Pancakes με σοκολάτα υγείας στέβια & μπανάνα

Japanese suffle pancakes με κρέμα anglaise βανίλιας, coullis 
φράουλας και βατόμουρα

προσθέστε παγωτό της επιλογής σας (σοκολάτα ή κρέμα) +1,5€/scoop
σοκολάτα + 1,5€

Banoffee βάφλα με μπανάνα, καραμέλα γάλακτος 
κρέμα cheesecake και τριμμένο μπισκότο oreo®

Peanut βάφλα σοκολάτας με πλούσια κρέμα φυστικοβούτυρου, 
κρέμα σοκολάτας γάλακτος, σιρόπι καραμέλας και τραγανή πραλίνα

προσθέστε παγωτό της επιλογής σας (σοκολάτα ή κρέμα) +1,5€/scoop

7€ 

7,5€

7,5€

6€

6,5€

6€

6€

7€

7€

7,5€

7,5€

7,5€

+

+ 1,5€

1€

1,5€

1€

1€σοκολάτα
μπισκότο
καραμέλα
μπανάνα

κόκκινα φρούτα*
παγωτό της 
επιλογής σας 
(σοκολάτα ή κρέμα) +1,5€/scoop

Bagel burger* με μοσχαρίσιο μπιφτέκι, bacon, cheddar, τηγανητό 
αβγό, κρέμα φέτας, σαλάτα εποχής και  σπιτική μαγιονέζα

Loaded cheeseburger* με μοσχαρίσιο μπιφτέκι, onion rings, cheddar, 
bacon, ντομάτα, spicy mayo και 3πλό γκούντα λιωμένο στο μαντέμι

Mexican burger* με μοσχαρίσιο μπιφτέκι, κρέμα αβοκάντο, bacon, 
cheddar, sweet chilli mayo, ντομάτα και κρεμμύδι

Texas double bbq burger με μοσχαρίσιο μπιφτέκι, cheddar, iceberg, 
ντομάτα, κρεμμύδι, barbecue sauce, μαγιονέζα καπνιστής πάπρι-
κας, κύμινο, πατατάκια barbecue, σερβίρεται με τηγανητές πατάτες 

Fried chicken* burger με 2 φιλέτα παναρισμένο κοτόπουλο, cheddar, 
ντομάτα, iceberg, παρμεζάνα, Jack Daniel’s sauce και σπιτική μαγιονέζα

Όλα τα burger μας σερβίρονται σε brioche* με 
σουσάμι και συνοδεύονται από τηγανητές πατάτες

επιλέξτε το burger σας με vegan brioche bun 
(χωρίς βούτυρο, αβγό και γάλα) +1€ 

Veggie wrap τορτίγια με τυρί cottage, ντοματίνια, ψητές πιπεριές, 
σπανάκι baby, καβουρδισμένο κουκουνάρι και sauce γιαουρτιού, 
σερβίρεται με τηγανητές πατάτες (Veggie) 

Tex mex wrap τορτίγια με ψητό κοτόπουλο μαριναρισμένο με 
μπαχαρικά και ελαφρώς με σκόρδο, tex mex sauce, τριμένο cheddar, 
φασόλια, καλαμπόκι, σάλτσα ντομάτας, φρέσκο κρεμμύδι και 3πλό 
γκούντα λιωμένο στο μαντέμι, σερβίρεται με τηγανητές πατάτες

Philly cheesesteak μοσχαρίσιο φιλέτο σε ψωμί brioche με ψητές 
ανάμεικτες πιπεριές, καραμελωμένο κρεμμύδι, τριμένο κασέρι, 
γραβιέρα και μαγιονέζα shriracha, σερβίρεται με τηγανητές πατάτες

New York style Hot dog με βραστό λουκάνικο, καραμελωμένο 
κρεμμύδι, cheddar, bacon, κέτσαπ, μουστάρδα, μαγιονέζα και 
τηγανητές πατάτες 

Breakfast gyros σε ψωμί brioche  με γύρο κοτόπουλο 
μαριναρισμένο με μπαχαρικά και ελαφρώς με σκόρδο, γραβιέρα 
μουστάρδα λιαστής ντομάτας, αβγό και ντομάτα, σερβίρεται με 
τηγανητές πατάτες

Τραγανές φτερούγες κοτόπουλου* με τηγανητές πατάτες και 
μαγιονέζα miso

Asian burger θαλασσινών σε brioche* με σουσάμι, μπιφτέκι 
θαλασσινών*, hoisin sauce, iceberg, Slaw (λάχανο, κρεμμύδι, 
σουσάμι, ελαφρώς αρωματισμένο με σκόρδο, τζίντζερ, chives, 
ελάχιστη μαύρη ζάχαρη), ντομάτα, vegan sour cream, σερβίρεται με 
τηγανητές πατάτες 

Burger με μοσχαρίσιο μπιφτέκι, cheddar και ketchup, σερβίρεται 
με πράσινη σαλάτα και τηγανητές πατάτες*

Burger σνίτσελ
με παναρισμένο φιλέτο κοτόπουλου, cheddar και ketchup, 
σερβίρεται με πράσινη σαλάτα και τηγανητές πατάτες*

5,5€

5,5€

+

KIDS MENU



Thessaloniki / Mediterranean Cosmos / Athens / Nea Smyrni / Chania / Rethymno / Rhodes / Larissa / Limassol / Pafos / Larnaca / Flisvos Marina

Τα έλαια που χρησιμοποιεί η επιχείρηση για την παρασκευή 
των προϊόντων είναι τα παρακάτω:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ESTRELLA’S GRILL

FRIES

BAGELS, CLUB 

PIZZA & PASTA

ΑΥΓΑ & ΟΜΕΛΕΤΕΣ

ΣΑΛΑΤΕΣ

PANCAKES

ESTRELLA’S PASTRY

ΒΑΦΛΕΣ

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

√

√

√

√

√

√

ΗΛΙΕΛΑΙΟ

√

√

 

√

√

√


