
ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ  ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ  

 
Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ 

 «Ο Μααπάρ» 

 

ην ζύγρξνλν 

ηδηόθηεην εξγαζηήξην – 

εθζεηήξην νη δξα-

ζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ 

πλεηαηξηζκνύ κε 

ζεβαζκό γηα ηε θύζε 

θαη ηνλ άλζξσπν, γηα 

κηα δεκηνπξγηθή 

ζύλζεζε ηνπ πα-

ξειζόληνο κε ην 

παξόλ θαη ην 

κέιινλ, αμηνπνη-

νύλ ηηο παηξνπα-

ξάδνηεο ζπληα-

γέο θαη κε πνιύ 

κεξάθη παξαζθεπάδνπλ πνιιά θαη πνηθίια πξντόληα όπσο δπκαξηθά 

(ζπξόλ, επξπζηόλ, γηνθθάο κε ληνκάηα, ζπαλάθη, παληδάξη, ηξαραλά κε πξάζηλα θαη 

θόθθηλα ιαραληθά), πξνςεκέλα θύιια γηα πίηεο, πίηεο (ηπξόπηηα, ρνξηόπηηα, 

θνηόπηηα, πξαζόπηηα, ζπαλαθόπηηα θ.ά.), καξκειάδεο (ζύθν, δακάζθελν, πνξηνθάιη, 

θαξόην, θεξάζη, βύζζηλν, ζηαθύιη, θαξύδη, θηξίθη, θαξπνύδη, θπδώλη θ.ά.), ιηθέξ 

(βύζζηλν, πνξηνθάιη, θξάλν, ξόδη, θαξύδη, θεξάζη, θξάνπια, δακάζθελν, δπόζκν, 

πηθξακύγδαιν θ.ά.). Σα ππέξνρα πξντόληα ηνπ πλεηαηξηζκνύ βξίζθνπλ κεγάιε 

αληαπόθξηζε ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηώλ ηόζν ζην εζσηεξηθό όζν θαη ζην 

εμσηεξηθό. 

 

Σηλ. επικοινωνίας: 25220 – 60456,  

Σατ. Γ/νζη: Κνθθηλόγεηα, Σ.Κ. 66200 

Ηλεκηρονική διεύθσνζη: http://www.kokkinogeia.gr  

 

 

http://www.kokkinogeia.gr/


Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Βαθςηόπος «Οι Οπεζίβιερ»  

 

 Σα πξντόληα ηνπ πλεηαηξηζκνύ, πνπ 

μερσξίδνπλ γηα ηελ πνηόηεηα θαη ηελ πνηθηιία 

ηνπο, είλαη ηα παξαδνζηαθά δπκαξηθά, νη πίηεο 

(κπνπξέθηα, γαηκέξγηα) θαη ηα γιπθά θνπηαιηνύ 

θαη νη καξκειάδεο από άγξηα θξνύηα ηνπ δάζνπο 

θαη άλζε (βαηόκνπξα, θξάλα, άγξηα κήια, άγξηα 

δακάζθελα, αγξηνηξηαληάθπιια). Δπίζεο, 

ζπιιέγνπλ θαη πξνσζνύλ ζηελ αγνξά αξσκαηηθά θπηά (ηζάη ηνπ βνπλνύ, ρακνκήιη 

θ.ά.).  

Σηλ. επικοινωνίας: 25230 – 41376 

Σατ. Γ/νζη: Βαζύηνπνο, Κάησ Νεπξνθνπίνπ,    Σ.Κ.660 33 

 

Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ «Η ςνεπγαζία» Παπανεζηίος Γπάμαρ  

Πηζηέο ζηελ παξάδνζε ηεο πεξηνρήο, νη γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ αμηνπνηνύλ 

ηηο γλώζεηο θαη ηηο δεμηόηεηέο ηνπο παξαζθεπάδνληαο ηνπηθά πξντόληα όπσο δπκαξηθά 

(ζπξόλ, επξηζηόλ, ρπινπίηεο, θνπο – θνπο, ηξαραλά γιπθό/ μηλό/ θαπηεξό), 

αξηνζθεπάζκαηα, ιηθέξ, γιπθά θνπηαιηνύ θαη καξκειάδεο (θξάλν, θπδώλη, 

πνξηνθάιη, καληαξίλη, βύζζηλν, πεξγακόλην, ζηαθύιη), πίηεο, ηζνπξέθηα, 

θνπινπξάθηα, θνπξακπηέδεο, ζηξνπηαζηά γιπθά, πνληηαθά πηξνζθί (κε ηπξί, παηάηα, 

ζπαλάθη θ.ά.). πιιέγνπλ θαη πξνσζνύλ ζηελ αγνξά αξσκαηηθά θπηά (θαζθόκειν, 

θιακνύξη, ρακνκήιη, ηζάη ηνπ βνπλνύ, ξίγαλε, ιηβίζθν).  

 

Σηλ. επικοινωνίας: 25240 – 22292  

Σατ. Γ/νζη: Παξαλέζηη Γξάκαο, 

Σ.Κ.66 035 

          

      

 

 

 

 

 

 

  



Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Καλού Αγπού Γπάμαρ «Η Καλοαγπίηιζζα» 

  

Με ζθνπό λα δηαζώζνπλ ηηο Μηθξαζηαηηθέο θαη Θξαθηώηηθεο ζπληαγέο ησλ 

πξνγόλσλ ηνπο θαη λα αλαδείμνπλ ην δηαηξνθηθό πνιηηηζκό ηνπο, νη γπλαίθεο ηνπ 

Καινύ Αγξνύ Γξάκαο αζρνιήζεθαλ κε ηελ παξαζθεπή παξαδνζηαθώλ πξντόλησλ 

από αγλά θαη θπζηθά πιηθά όπσο δπκαξηθώλ (ηξαραλά ζξαθηώηηθν γαιαηέλην θαη 

γηανπξηέλην), γιπθώλ θνπηαιηνύ (θαξύδη, θαξπνύδη, αθηηλίδην), καξκειάδσλ θαη 

ιηθέξ. 

Σηλ. επικοινωνίας: 25210 – 96500, 6977 966 973  

Σατ. Γ/νζη: Καιόο Αγξόο Γξάκαο, Σ.Κ. 661 00 

Ηλ. Γ/νζη: www.kaloagritissa.gr  

 

Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Βαθςηόπος «Οι Οπβηλιώηιζζερ» 

 

ην Βαζύηνπν Γξάκαο ιεηηνπξγεί, επίζεο, ν Γπλαηθείνο πλεηαηξηζκόο 

Οξβειηώηηζζεο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ παξαζθεπή παξαδνζηαθώλ πξντόλησλ. 

Σηλ. επικοινωνίας: 25230 – 41256  

Σατ. Γ/νζη: Βαζύηνπνο, Κάησ Νεπξνθνπίνπ, Σ.Κ.660 33 

 

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΒΡΟΤ 

           Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Σπιγώνος «ΓΑΙΑ» 

ην βόξεην ηκήκα ηνπ αθξηηηθνύ 

Έβξνπ, ζην ρσξηό Καλαδάο, νη γπλαίθεο – 

ζεκαηνθύιαθεο ηεο παξάδνζεο –

παξαζθεπάδνπλ παξαδνζηαθά δπκαξηθά, 

πηζηνπνηεκέλα σο βηνινγηθά (όπσο 

ηξαραλά θόθθηλν, γιπθό, θαπηεξό ή κε 

ιαραληθά, θνπο – θνπο, νπκάηο, ηθθάδηα), 

δηάθνξεο πίηεο (ζπαλαθνπξαζόπηηα, 

ηπξόπηηα, θνινθπζόπηηα, ζνπζακόπηηα), 

πξνςεκέλα θύιια γηα πίηεο, γιπθά 

θνπηαιηνύ (ην πεξίθεκν ξηηζέιη θ.ά), 

καξκειάδεο θαη ιηθέξ (ηζάπνπξλν, θξάλν, ζπαζόρνξην).  

Σηλ. επικοινωνίας: 25560 – 51100,  

Σατ. Γ/νζη: Πιάηε Έβξνπ, Σ.Κ.68007 Γίθαηα  

Ηλ. Γ/νζη: www.gaia-evros.gr  

http://www.kaloagritissa.gr/
http://www.gaia-evros.gr/


Γςναικείορ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Πέπλος «ΑΚΡΙΣΙΔ» 

 

ην θαθέ – θπιηθείν ηνπ Γπλαηθείνπ Αγξνηνπξηζηηθνύ πλεηαηξηζκνύ Πέπινπ ζην 

Σεισλείν Κήπσλ κπνξεί θαλείο λα γεπζεί θαη λα πξνκεζεπηεί παξαδνζηαθέο πίηεο 

(ζπαλαθόπηηα, ηπξόπηηα, ζπαλαθνηπξόπηηα, θνινθπζόπηηα, ζνπζακόπηηα, πξαζόπηηα, 

θξεαηόπηηα), γιπθά ηαςηνύ (κπαθιαβά, ξαβαλί, θαληαΐθη)  θαη γιπθά  θνπηαιηνύ 

(θνινθύζη, δαραξόηεπηιν θ.ά.).  

Σηλ. επικοινωνίας: 25550 – 31901 

Σατ. Γ/νζη: Πέπιν, Σ.Κ.68500 

 

Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Λύπαρ «ΝΔΡΟΜΤΛΟ»  

 

 

 

Ο πλεηαηξηζκόο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ 

παξαζθεπή παξαδνζηαθώλ ηνπηθώλ 

δπκαξηθώλ (πέηνπξα, ηξαραλά, θνπο θνπο) 

θαη πξνςεκέλσλ θύιισλ γηα πίηεο.  

 

Σηλ. επικοινωνίας: 25540 – 61236  

Σατ. Γ/νζη: Λύξα, Σ.Κ.68003, 

νπθιί 

 

 

 

Γςναικείορ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γαδιάρ «Η Γεπακίνα»  

 

Μέζα ζην κνλαδηθό δάζνο ηεο Γαδηάο θαη ζηνλ θαηαπξάζηλν ρώξν αλαςπρήο 

Καηξαληδίδσλ ιεηηνπξγεί ην παξαδνζηαθό μύιηλν αλαςπ-θηήξην ηνπ 

Αγξνηνπξηζηηθνύ πλεηαηξηζκνύ Γπλαηθώλ Γαδηάο «Η Γεξαθίλα», πνπ μερσξίδεη γηα 

ηηο παξαδνζηαθέο «αλνηρηέο» πίηεο ηνπ, ηα ηνπηθά δπκαξηθά (λεζηίζηκν ηξαραλά, θνπο 

– θνπο) αιιά θαη ηα λόζηηκα παξαδνζηαθά  θαγεηά ηνπ. 

 Σν αλαςπθηήξην  ιεηηνπξγεί από ηελ άλνημε έσο θαη ην θαινθαίξη θαζεκεξηλά, 

ελώ ηνλ ππόινηπν ρξόλν κόλν  αββαηνθύξηαθα.   

Σηλ. επικοινωνίας:  25540 – 32396  

Σατ. Γ/νζη: Γαδηά ΄Δβξνπ, Σ.Κ. 68400, νπθιί  



Παπαγωγικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Λοςηπών «ΥΑΝΑ»   

 

Κνληά ζηηο πεξίθεκεο ηακαηηθέο πεγέο ηεο 

Σξαταλνύπνιεο ν Παξαγσγηθόο 

πλεηαηξηζκόο Γπλαηθώλ Λνπηξώλ 

Σξαταλνύπνιεο «ΧΑΝΑ» ιεηηνπξγεί 

ηαβέξλα – εζηηαηόξην πξνζθέξνληαο 

ζηνπο επηζθέπηεο ηεο πεξηνρήο 

κνλαδηθά ζε γεύζε εδέζκαηα 

αμηνπνηώληαο ηελ ηνπηθή 

γεσξγνθηελνηξνθηθή παξαγσγή.  

Σηλ. επικοινωνίας: 25510 – 61070 

Σατ. Γ/νζη: Λνπηξά Σξαταλνύπνιεο, Σ.Κ. 68100 

 

Αγποηοοικοηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών «ΑΞΙΟΚΔΡΑ» 

ην  παλέκνξθν λεζί ηεο ακνζξάθεο, γλσζηό από ηελ αξραηόηεηα γηα ηα 

Καβείξηα Μπζηήξηα θαη ηε Νίθε ηεο ακνζξάθεο αιιά θαη γηα ηηο θπζηθέο νκνξθηέο 

ηνπ όπσο νη θαηαξξάθηεο ηνπ Φνληά, δξαζηεξηνπνηείηαη ν Γπλαηθείνο πλεηαηξηζκόο 

«ΑΞΙΟΚΔΡΑ» παξαζθεπάδνληαο ηα πεξίθεκα παξαδνζηαθά δπκαξηθά (θινκάξηα 

θαη γιπθό ηξαραλά), ην κνλαδηθό ζηελ Διιάδα γιπθό θνπηαιηνύ πξάνπζην θαη ηα 

ηδηαίηεξα ζε γεύζε ιηθέξ από θαΐζηα θαη καύξα κνύξα. Μηα άιιε αμηόινγε 

δξαζηεξηόηεηα ησλ γπλαηθώλ είλαη ε ελαζρόιεζή ηνπο κε ηελ πθαληηθή ηέρλε. 

Σηλ. επικοινωνίας: 25510 – 41814 

Σατ. Γ/νζη: Κακαξηώηηζζα, Σ.Κ. 680 02  

 

Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών αμοθπάκηρ «ΝΙΚΗ» 

 

Από ην 2010 ν Αγξνηηθόο πλεηαηξηζκόο 

Γπλαηθώλ ακνζξάθεο «Νίθε» αλαδεηθλύεη ηελ 

πινύζηα γαζηξνλνκηθή θιεξνλνκηά ηνπ ηόπνπ. 

Πξνζθέξεη παξαδνζηαθά εδέζκαηα όπσο πίηεο κε 

ρεηξνπνίεηα θύια, ρπινπίηεο, ειηέο ηνπξζί, ηπξί, 

καξκειάδεο, γιπθά ηνπ θνπηαιηνύ ρσξίο 

ζπληεξεηηθά αιιά κε πνιύ κεξάθη. 

Σηλ. επικοινωνίας: 697 761 6661 

Σατ. Γ.νζη: Κακαξηώηηζζα, Σ.Κ. 680 02  



ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ  ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΞΑΝΘΗ 

 

Οικοηεσνικόρ Αναπηςξιακόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοηύληρ 

Οη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηεο Κνηύιεο αζρνινύληαη κε ηελ νηθνηερλία θαη κε βάζε 

παξαδνζηαθά θαη κε ζρέδηα θαη πνιύ δεμηνηερλία δεκηνπξγνύλ ππέξνρα πθαληά, 

πιεθηά θαη θεληήκαηα.  

 

Σηλ. επικοινωνίας: 25440 – 24190, 6973566814   

Σατ. Γ/νζη.: Κνηύιε Δρηλνύ, Σ.Κ. 673 00 

 

 

Παπαγωγικόρ Οικοηεσνικόρ Αναπηςξιακόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών άπηπων 

 

 

Οη γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ παξα-

ζθεπάδνπλ κε ηδηαίηεξν κεξάθη θαη 

ζεβαζκό ζηελ παξάδνζε ρεηξνπνίεηα 

θύιια γηα πίηεο, γιπθά θνπηαιηνύ, 

καξκειάδεο θαη ιηθέξ από δηάθνξα 

θξνύηα θαη επηδίδνληαη κε επηηπρία 

ζηελ θαηαζθεπή ρεηξνηερλεκάησλ 

(πιεθηά, δαληέιεο θ.ά.).  

 

Σηλ. επικοινωνίας:  

25440 – 6975593345   

Σατ. Γνζη: άξηξαη Δρηλνύ, 673 00 


