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Π
οιος θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι στον 21o 
αιώνα θα μιλούσαμε για πανδημία και για έκτα-
κτες συνθήκες σε ολόκληρο τον πλανήτη;
Συνθήκες που θα άλλαζαν ριζικά την καθημερινό-
τητά μας, τον τρόπο που εργαζόμαστε, την κοινω-

νική μας συμπεριφορά, τις καταναλωτικές μας συνήθειες, 
τον τρόπο που διασκεδάζουμε, τον τρόπο που μετακινού-
μαστε, τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε. Συνθήκες που θα 
επανακαθόριζαν τις προτεραιότητές μας.
Βιώσαμε και εξακολουθούμε να βιώνουμε σαρωτικές και 
απρόβλεπτες αλλαγές που μέσα σε έξι μήνες έφεραν τα πά-
νω-κάτω. Βεβαιότητες δεκαετιών καταρρίφθηκαν μέσα σε 
χρόνο μηδέν. Χωρίς να υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια για 
αναπροσαρμογές που θα ήταν σε θέση να αντιμετωπίσουν 
τις νέες συνθήκες και χωρίς να υπάρχει ορατός ορίζοντας 
πότε αυτή η περιπέτεια θα λάβει τέλος. Για την ώρα, υπάρ-
χουν μόνο προσδοκίες και ελπίδες μέχρι το καλοκαίρι του 
2021 να έχει εξαλειφθεί η πανδημία. 
Η πανδημία, μέσα σε όλες τις σαρωτικές ανατροπές που 
έφερε στις ζωές όλων μας, μας θύμισε με δραματικό τρόπο, 
πως δεν πρέπει να υπάρχουν βεβαιότητες. Πως δεν μπο-
ρούμε να εφησυχάζουμε και πως πρέπει να είμαστε σε θέση 
ανά πάσα στιγμή, όπου και όταν χρειάζεται, να επανακαθορί-
ζουμε τη στρατηγική μας.
Δεν αναφέρομαι, προφανώς, στις επερχόμενες επιχειρημα-
τικές αλλαγές και τις εξελίξεις που αφήνουν περιορισμένα 
χρονικά περιθώρια προσαρμογής μας στα νέα δεδομένα. 
Όπως για παράδειγμα, η μελλοντική επικράτηση της ηλε-
κτροκίνησης σε βάρος των θερμικών κινητήρων, η σταδιακή 
υπερίσχυση των ΑΠΕ στην παραγωγή ενέργειας ή η δραστι-
κή ψηφιακή επίδραση στην καθημερινότητά μας.
Αναφέρομαι στην αδήριτη ανάγκη να είμαστε συνεχώς σε 
εγρήγορση, ώστε να μπορούμε να είμαστε ένα βήμα μπρο-
στά από τις εξελίξεις, ακόμη και αν αυτές είναι έκτακτες και 
απρόβλεπτες. Να σκεφτόμαστε και να λειτουργούμε κοιτάζο-

ντας μπροστά. Θα ήταν λάθος να λειτουργούμε με τη λογική 
του πυροσβέστη. 
Πρέπει να βγούμε από τη λογική του έκτακτου!
Ως γνωστόν, η ενημέρωση των ειδικών για την εξέλιξη της 
πανδημίας καταγράφει τις επιπτώσεις σε κρούσματα και 
ανθρώπινες απώλειες, που όμως οφείλονται στο προηγού-
μενο διάστημα των δύο εβδομάδων. Δηλαδή γεγονότα και 
συμπεριφορές που συμβαίνουν σήμερα, θα αποτυπωθούν 
ως αριθμοί σε δύο εβδομάδες από τώρα, όσο είναι και το 
χρονικό διάστημα που χρειάζεται για την επώαση του ιού. 
Αν το δει κανείς από τη δική μας σκοπιά, θα διακρίνει αναλο-
γίες και αντιστοίχιση. Αν σήμερα, εν μέσω μίας πρωτοφα-
νούς οικονομικής κρίσης, ο Όμιλός μας συνεχίζει αλώβητος, 
με αυτοπεποίθηση μέσα σε ένα ευμετάβλητο και επιβαρυμέ-
νο επιχειρηματικό περιβάλλον, οφείλεται στην αφοσίωση και 
τη συνέπεια όλων σας στη στρατηγική και τους στόχους που 
είχατε θέσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
Αυτό από μόνο του μας καθιστά σε πλεονεκτική θέση! Έχου-
με όλες τις προϋποθέσεις, έχοντας αυτά ως δεδομένα, να 
αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος.
Τις αλλαγές που επέρχονται, τις τεχνολογικές εξελίξεις, τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό, τα νέα δεδομένα που διαμορφώ-
νουν τις παγκόσμιες τάσεις. Ό,τι σχεδιάζουμε και ό,τι υλοποι-
ούμε σήμερα θα το συναντήσουμε μπροστά μας στο εγγύς 
μέλλον ως παρακαταθήκη, όταν η πανδημία θα έχει τελειώ-
σει. Γι’ αυτό πρέπει να βγούμε από τη λογική του έκτακτου.
Η συνέπεια, η αφοσίωση και η προσήλωση στις αξίες μας, 
όπως έχει αποδείξει η πραγματικότητα, αποτελούν τα εφόδιά 
μας! 
Κοιτάζουμε μπροστά με πυξίδα το μέλλον και είμαστε έτοιμοι 
να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις ως μέρος της καθημε-
ρινότητάς μας, αγκαλιάζοντας τη νέα πραγματικότητα και τις 
προσαρμογές που απαιτεί!

Να είστε πάντα καλά εσείς και οι αγαπημένοι σας!

Να αφήσουμε πίσω μας 
τη λογική του Έκτακτου! 
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Αποτελέσματα 
Ομίλου
A’ Εξαμήνου 
2020

Δραστηριότητες 
Εταιρείας

Οι πωλήσεις του Ομίλου κατά την περίοδο 1 Ιανου-
αρίου - 30 Ιουνίου μειώθηκαν κατά 20,5% και ανήλ-
θαν σε €45,50 εκ. από €57,27 εκ. στις 30.06.2019. 
Το EBIDTA του Ομίλου μειώθηκε κατά 12,3% και 
ανήλθε σε €2,50 εκ. από €2,85 εκ. στις 30.06.2019.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €1,30 εκ. σημει-
ώνοντας μείωση 34,9%, έναντι €1,99 εκ. το αντίστοι-
χο διάστημα του 2019. Τα κέρδη μετά τους φόρους 
και τα δικαιώματα μειοψηφίας αυξήθηκαν κατά 
2,9% και ανήλθαν σε €0,89 εκ. έναντι €0,87 εκ. στις 
30.06.2019. 

Oι επιπτώσεις του Covid-19 συνεχίστηκαν και στο 
δεύτερο τρίμηνο του 2020, αλλά μετά την άρση του 
lockdown στις αρχές Ιουνίου παρατηρήθηκε ανά-
καμψη σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιείται 
η Εταιρεία. 

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός αυξήθηκε κατά 
60,7% στα €23,52 εκ. από €14,63 εκ. στις 31.12.2019 
και ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός αυξήθηκε 
κατά 3,6% και ανήλθε σε €6,11 εκ., από €5,90 εκ. 
στις 31.12.2019. Τα μετρητά και ισοδύναμα αυξή-
θηκαν κατά 99% στα €17,40 εκ. στις 30.06.2020 από 
€8,73 εκ. στις 31.12.2019.

Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση 
ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα διαθέ-
σιμα και ισοδύναμα) στις 30.06.2020 ήταν 57%. 

H Πέτρος Πετρόπουλος ιδρύθηκε το 1922 στη 
Θεσσαλονίκη. Κατασκευάζει, διασκευάζει, διανέ-
μει και υποστηρίζει μεγάλο εύρος προϊόντων αυ-
τοκινητοβιομηχανίας όπως αυτοκίνητα, φορτηγά, 
λεωφορεία, γεννήτριες, κινητήρες diesel, σκάφη, 
εξωλέμβιες μηχανές, αγροτικά, χωματουργικά 
και βιομηχανικά μηχανήματα, μπαταρίες, λιπαντι-
κά και ελαστικά. 
Η Εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική 
αγορά στους τομείς δραστηριότητάς της.

Μετοχή

Τιμή Μετοχής (25/09/2020) 5,30

Κεφαλαιοποίηση (εκατ. ευρώ) 36,4

Αριθμός Μετοχών 7.070.400

ASE Code  ΠΕΤΡΟ

Free Float 47%

Στατιστικά Στοιχεία

Max 52 εβδομ. 8,05

Min 52 εβδομ. 3,82

οικονομικά αποτελέσματα

(ποσά σε χιλ. ευρώ)

Kύκλος
Εργασιών

45.507

57.272

2020 2019

Μεταβολή

-20,5%

(μετά από φόρους
και δικαιώματα 
μειοψηφίας - 

ποσά σε χιλ. ευρώ)

Κέρδη
894

869

2020 2019

Μεταβολή

+2,9%

(ποσά σε χιλ. ευρώ)

Ίδια Κεφάλαια

36.075
35.923

2020 2019

Μεταβολή

+0,4%
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Το Νέο Isuzu D-Max 
φιγουράρει πλέον στον 
εκθεσιακό μας χώρο

εσωτερικά νέα

Με ιδιαίτερο ενθουσιασμό υποδε-
χθήκαμε τα πρώτα δείγματα του 
νέου Isuzu D-MAX που, ενώ δια-
τηρεί την αναγνωρίσιμη ταυτότητά 
του, είναι ένα εντελώς νέο Pick-up 
με σύγχρονο σχεδιασμό, επιθετική 
σφηνοειδή εμφάνιση και εντελώς 
ανανεωμένο εσωτερικό. Εξοπλι-
σμένο με φώτα LED, βελτιωμένη 
αεροδυναμική, ενισχυμένο σασί, 

μεγαλύτερα φρένα, επανασχεδιασμέ-
νη ανάρτηση με γνώμονα την άνεση 
και μικρότερες κλίσεις στις στροφές, 
πιο σπορ τιμόνι με ηλεκτρική κρεμαρ-
γιέρα και μια τεράστια γκάμα ηλε-
κτρονικών βοηθημάτων ασφαλείας 
είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει 
ανέσεις επιβατικού οχήματος παρα-
μένοντας ικανό εργαλείο δουλειάς.
Εκτός δρόμου, το μπλοκέ διαφορικό, 

η πιο γρήγορη εμπλοκή της τετρακίνη-
σης στην κατηγορία και η προστασία 
με σιδερένιες ποδιές των μηχανικών 
μερών είναι ουσιαστικές αλλαγές που 
το καθιστούν ασυναγώνιστο. Η δυνα-
τότητα να περάσει από νερά ύψους 80 
εκατοστών και η δύναμη του κινητήρα 
των 1.9 lt που αποδίδει 164 hp προ-
σφέρουν σιγουριά ότι θα ανταποκριθεί 
στις πιο δύσκολες καταστάσεις.

σεπτέμβριος 202004
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BYD

Δοκιμή λεωφορείου σε διαδρομή
του ΟΑΣΑ-ΟΣΥ στην Αθήνα

Η Εταιρεία μας είναι η πρώτη που ανταποκρίθηκε στην έκκληση του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών για διάθεση 
ηλεκτροκίνητου λεωφορείου και δοκιμή σε διαδρομές του ΟΑΣΑ-ΟΣΥ στην Αθήνα. Διαθέσαμε λεωφορείο του κατασκευα-
στή BYD, που είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ηλεκτρικών λεωφορείων και μπαταριών στον κόσμο με 37 εργοστάσια 
σε Ασία, Ευρώπη, Αμερική και 3 στην 
Ευρώπη.
Είναι market leader στην Ευρώπη 
κατέχοντας το μεγαλύτερο μερίδιο αγο-
ράς και έχει παραδώσει εκατοντάδες 
ηλεκτρικά λεωφορεία τα τελευταία 5 
χρόνια στις περισσότερες ευρωπαϊκές 
χώρες.
Το ηλεκτρικό Demo Bus έχει μήκος 12 
μέτρα, 3 διπλές πόρτες, χωρίς σκα-
λοπάτια εισόδου και χωρητικότητα 
επιβατών 24 καθήμενοι, 51 όρθιοι και 1 
θέση ΑΜΕΑ, καθώς και ράμπα ΑΜΕΑ. 
Κινείται με μπαταρία 348 kw, 2 ηλε-
κτρομοτέρ 2Χ150kw που αντιστοιχούν 
σε ισχύ 402 hp και είναι πολύ φιλικό 
για τους επιβάτες, καθώς μπορούν να 
συνδεθούν στο internet με WiFi και να 
φορτίσουν τα κινητά τους με USB.

εσωτερικά νέα
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Η νέα ΕΜ GEOTEC, έχοντας ζωή μόλις λίγων μηνών, 
αναπτύσσεται ταχύτατα, όχι μόνο σε επίπεδο δικτύου 
πωλήσεων, αλλά και εμπλουτίζοντας την προϊοντική 
γκάμα και την παλέτα των προμηθευτών της. Από το 
ξεκίνημά της, στρατηγικό στόχο είχε την εξασφάλι-
ση συνεργασιών αποκλειστικής εκπροσώπησης και 
διανομής, με υψηλού κύρους και ποιότητας διεθνώς 
αναγνωρισμένων κατασκευαστών. Με δεδομένη τη 
σημαντικότητα των κινητήρων στα μηχανήματα αγρο-
τικών εφαρμογών και χρήσεων, ήδη από τα μέσα 
του 2019, η ΕΜ επιδίωξε - ανάμεσα σε άλλες - και τη 
συνεργασία με τη Mitsubishi Heavy Industries Meiki 
Engines. Από τις αρχές του 2020 και παρά τις υγειονο-
μικές αντιξοότητες, προώθησε και ολοκλήρωσε όλες 
τις σημαντικές λεπτομέρειες της αποκλειστικής εκπρο-
σώπησης του οίκου στην ελληνική αγορά. Ήδη, από την 
1η Σεπτεμβρίου 2020 ξεκίνησε και επίσημα η συνεργα-

σία με τον παγκόσμιας εμβέλειας Ιαπωνικό οίκο, ενώ 
από τα μέσα Οκτωβρίου θα αρχίσει και η τοποθέτηση 
των προϊόντων στα συνεργαζόμενα καταστήματα σε 
όλη την Ελλάδα. 

GEOTEC: Ξεκινά η τοποθέτηση προϊόντων 
Mitsubishi στα καταστήματα 

Συμμετοχή στο διαδικτυακό Annual 
Greek Roadshow του Λονδίνου
H Εταιρεία μας, για πρώτη φορά μετά 
την είσοδό της στο Χρηματιστήριο Αξιών 
Αθηνών το 1999, πραγματοποίησε σειρά 
παρουσιάσεων σε ξένους θεσμικούς 
επενδυτές και αναλυτές στα πλαίσια 
του 15ου Annual Greek Roadshow του 
Λονδίνου.
Στο συνέδριο, που διοργανώθηκε από το 
Χρηματιστήριο στις 17, 18 και 21 Σεπτεμ-
βρίου 2020 και πραγματοποιήθηκε διαδι-
κτυακά λόγω των ειδικών συνθηκών, 
συμμετείχε μεγάλος αριθμός εισηγμέ-
νων εταιρειών αλλά και ξένων θεσμικών 
επενδυτών.
Εκπρόσωποι ήταν οι κκ. Μιχάλης 
Οικονομάκης και Θεόδωρος Αναγνω-
στόπουλος και η κα Αθηνά Τσιάγκα, οι 
οποίοι ενημέρωσαν την ξένη επενδυτική 
κοινότητα για τη στρατηγική, τα επεν-
δυτικά σχέδια αλλά και τις προοπτικές 
ανάπτυξης της Εταιρείας μας.

R

εσωτερικά νέα
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Jaguar Land Rover 
Τα νέα μοντέλα
μετατρέπουν 
την ηλεκτροκίνηση
σε συναρπαστική 
εμπειρία

εσωτερικά νέα

σεπτέμβριος 202008

Ε
ναρμονισμένη πλήρως με 
το φλέγον ζήτημα της ηλε-
κτροκίνησης η Jaguar Land 
Rover παρουσίασε τα νέα 
της μοντέλα, εμπλουτίζοντας 

την γκάμα των διαθέσιμων υβριδικών 
αυτοκινήτων της. 

JAGUAR F-PACE 21MY
Έχοντας στις πλάτες της πέντε χρόνια 
παρουσίας, η Jaguar F-Pace εισέρχεται 
ουσιαστικά σε μία περίοδο ανανέωσης, 
διαθέτοντας τώρα υβριδική plug-in 

έκδοση, πιο φρέσκια σχεδίαση, πλη-
θώρα τεχνολογικών καινοτομιών, αλλά 
και αναβαθμισμένη γκάμα κινητήρων, 
κάνοντάς την πιο ανταγωνιστική στην 
κατηγορία των premium SUV.
Σε ό,τι αφορά την εμφάνιση διατηρήθη-
κε η συνολική εικόνα του αμαξώματος, 
αλλάζοντας απλά κάποια στοιχεία, όπως 
τα LED εμπρός φωτιστικά σώματα, ενώ 
ανασχεδιασμένοι είναι και οι προφυλα-
κτήρες, όπως και το εμπρός καπό.
Πιο σημαντικές είναι οι αλλαγές στο 
εσωτερικό, όπου κυριαρχεί το προ-

ερχόμενο από την i-Pace νέο τιμόνι, 
καθώς και το αναβαθμισμένο σύστημα 
ψυχαγωγίας και ενημέρωσης Pivi Pro, 
που συνδυάζεται με μία εντυπωσιακή 
οθόνη 11,4 ιντσών, που ήδη έχει εμφα-
νιστεί στο νέο Defender. 
Όμως, το σημαντικότερο νέο αφορά την 
γκάμα των μοτέρ, στην οποία ξεχωρίζει 
η έκδοση P400e, η οποία διαθέτει ένα 
τετρακύλινδρο κινητήρα 2,0 λίτρων, 
που συνεργάζεται με ηλεκτρικό μοτέρ 
105kW, με συνδυαστική ισχύ 404 ίππων 
και 640 Nm ροπής. Μάλιστα, η μπατα-
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ρία των 17,1kWh υπόσχεται ηλεκτρική 
αυτονομία 53 χιλιομέτρων.

LAND ROVER DEFENDER 21MY
Από την πλευρά της Land Rover, αλλα-
γές υπάρχουν και για το νέο Defender, 
καθώς παρουσιάστηκε η υβριδική 
plug-in έκδοση Defender P400e, με 
αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 43 χιλιο-
μέτρων. Παράλληλα, παρουσιάστηκε 
και η νέα επαγγελματική εκδοχή του 
Defender. Η νέα έκδοση Hard Top απο-
τελεί τη συνέχεια μιας μακράς παράδο-

σης του Land Rover Defender το οποίο, 
για πολλές δεκαετίες, εκτός από τους 
λάτρεις του σκληροπυρηνικού off-road 
έχει υπηρετήσει και πολλούς επαγγελ-
ματίες που χρειάζονται ένα όχημα με δι-
ευρυμένες δυνατότητες σε όλες τις συν-
θήκες. Το Defender Hard Top αποτελεί 
μια δημιουργία του τμήματος Special 
Vehicle Operations (SVO) της Jaguar 
Land Rover και προσφέρεται και στις 
δύο εκδόσεις αμαξώματος 90 και 110 
με κοντό και μακρύ μεταξόνιο αντί-
στοιχα. Βασική διαφοροποίηση από τις 

επιβατικές εκδόσεις είναι η απουσία 
δεύτερης και τρίτης σειράς καθισμάτων 
στη θέση των οποίων έχει δημιουργη-
θεί χώρος φόρτωσης. 

RANGE ROVER VELAR 21MY
Η υβριδική γκάμα των Range Rover 
ολοκληρώνεται με την έλευση του νέου 
Range Rover Velar, που πλέον θα είναι 
διαθέσιμο και σε plug-in έκδοση. Μετά 
από τρία χρόνια παρουσίας, η Jaguar 
Land Rover προχωρά σε μία σημαντική 
αναβάθμιση, όχι τόσο στην αισθητική 
του εν λόγω μοντέλου, όσο στα μηχανι-
κά του μέρη, αλλά και στις τεχνολογίες 
που διαθέτει, ανάμεσα στις οποίες 
κυριαρχεί η υιοθέτηση της plug-in 
υβριδικής έκδοσης P400e.
Μιλώντας για αυτήν, κάτω από το αλου-
μινένιο πλαίσιο, το οποίο προέρχεται 
από την Jaguar F-Pace, βρίσκεται ένα 
υβριδικό σύστημα που αποτελείται από 
τον τετρακύλινδρο υπερτροφοδοτού-
μενο κινητήρα Ingenium 2,0 λίτρων με 
απόδοση 300 ίππων, αυτόματο κιβώτιο 
8 σχέσεων, ηλεκτροκινητήρα 143 ίππων 
στον πίσω άξονα και μπαταρία 17,1kWh 
κάτω από τα πίσω καθίσματα. 
O οδηγός μπορεί να επιλέξει ανάμεσα 
σε τρεις τρόπους οδήγησης που ται-
ριάζουν καλύτερα στις ανάγκες του, τη 
λειτουργία Hybrid, που συνδυάζει πα-
ράλληλα το μοτέρ εσωτερικής καύσης 
και την ηλεκτρική κίνηση, την Save, που 
αποτρέπει τη μείωση της φόρτισης της 
μπαταρίας κάτω από ένα προεπιλεγ-
μένο επίπεδο και φυσικά την EV, που 
επιτρέπει στο όχημα να λειτουργεί μόνο 
με τον ηλεκτρικό κινητήρα χρησιμοποι-
ώντας την ενέργεια που είναι απο-
θηκευμένη στην μπαταρία. Σε ταχυ-
φορτιστή μπορεί να φτάσει το 80% της 
χωρητικότητάς της μέσα σε 30 λεπτά ή 
στην περίπτωση wallbox την 1 ώρα και 
40 λεπτά. Σε ό,τι αφορά την αυτονομία, 
το plug-in υβριδικό Velar μπορεί να 
κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά μέχρι και 
53km, με μηδενικούς ρύπους CO

2.



σεπτέμβριος 202010

MAXUS

Έμπρακτη υποστήριξη 
του απαιτητικού έργου του ΕΚΑΒ

Η 
Εταιρεία μας προχώρησε σε μια κίνηση που δεν 
έχει απλά συμβολικό χαρακτήρα αλλά αποτελεί 
ουσιαστική συμβολή στο έργο των ελληνικών 
υγειονομικών υπηρεσιών, παραχωρώντας ένα 
Van MAXUS EV80 στο ΕΚΑΒ για τη μεταφορά 

υγειονομικού υλικού.
Η παραχώρηση του 100% ηλεκτροκίνητου VAN στο ΕΚΑΒ 
επιτεύχθηκε με τη βοήθεια της TryEV (εταιρείας προώθη-
σης της ηλεκτροκίνησης), με στόχο αφενός την πολύπλευρη 
στήριξη της προσπάθειας εκσυγχρονισμού των στόλων του 
Δημοσίου, αφετέρου ως αρωγή στο πολύτιμο έργο του ΕΚΑΒ 
κατά τη διάρκεια της απαιτητικής περιόδου που διανύουμε.
Η επίσημη παράδοση του οχήματος έγινε στον Πρόεδρο του 
ΕΚΑΒ, κ. Νίκο Παπαευσταθίου, ο οποίος τόνισε ότι: «Πρό-
κειται για το πρώτο ηλεκτροκίνητο όχημα που έχει το ΕΚΑΒ. 
Σίγουρα οι ανάγκες του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας 
σε φορτηγά για την ανάγκη μεταφοράς φαρμάκων είναι μεγά-
λη και δεχτήκαμε ευχαρίστως την προσφορά για να δοκιμά-
σουμε και να χρησιμοποιήσουμε το πρώτο ηλεκτροκίνητο 
φορτηγό και η συμπεριφορά και οι λειτουργίες του κρίνονται 
ικανοποιητικές. Οι ανάγκες του ΕΚΑΒ είναι πολύ μεγάλες 
και τι καλύτερο απ’ το να καλύπτονται αυτές με τρόπο φιλικό 

προς το περιβάλλον, όπως συμβαίνει με το συγκεκριμένο 
όχημα».
Το EV80 της MAXUS αποτελεί τη μόνη άμεσα διαθέσιμη λει-
τουργική λύση στο χώρο των μεγάλων VAN αυτή τη στιγμή, 
δίνοντας λύσεις μεταφοράς με μηδενικούς ρύπους, μηδενικό 
θόρυβο και δυνατότητα πρόσβασης στο κέντρο της πόλης. 
Έχοντας ακτίνα δράσης που αγγίζει τα 200 χλμ. μπορεί να 
ικανοποιήσει τις απαιτήσεις μίας εργάσιμης ημέρας πριν την 
πλήρη φόρτισή του.

εσωτερικά νέα
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κοινωνικά

PETROGYM
Χρήσιμες οδηγίες για την άθλησή σας
Η επαναλειτουργία του Petrogym έγινε με την τήρη-
ση των υγειονομικών πρωτόκολλων του ΕΟΔΥ. 
Το γυμναστήριο είναι πλήρως εξοπλισμένο με υγειο-
νομικό υλικό (αλκοολούχο αντισηπτικό, καθαριστικό 
και γάντια μίας χρήσης) και σας παρουσιάζουμε 
παρακάτω κάποιες βασικές οδηγίες:
1.  Επιτρέπεται η ταυτόχρονη παρουσία έως 3 ατόμων.
2.  Η είσοδος γίνεται με προσυνεννόηση, δηλαδή 

στέλνοντας μήνυμα στο email Petrogym στο οποίο 
θα αναφέρετε την ημέρα και την ώρα που θέλετε 
να παραβρεθείτε στο χώρο, καθώς και τα μηχανή-
ματα που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε.

3.  Η διάρκεια της ημερήσιας άθλησης έχει οριστεί 
στα 50 λεπτά με στόχο την εξυπηρέτηση όλων των 
ενδιαφερόμενων.

4.  Η απολύμανση των υποδημάτων σας με το ειδικό 
καθαριστικό σπρέι πριν την είσοδό σας στο γυμνα-
στήριο είναι υποχρεωτική.

5.  Είναι σημαντικό να απολυμαίνετε τα όργανα με το 
ειδικό καθαριστικό πριν από τη χρήση τους.

6.  Κρίνεται απαραίτητη η χρήση αλκοολούχου αντι-
σηπτικού ή/και το πλύσιμο των χεριών σας πριν 
την έναρξη και στο τέλος μίας άσκησης, καθώς 
και κατά τη μετακίνησή σας από ένα όργανο γυ-
μναστικής σε άλλο.

7.  Απαγορεύεται η χρήση των αποδυτηρίων και των 
ντους. 

8.  Κατά τη διάρκεια παραμονής σας στο γυμναστήριο 
να τηρείτε τον κανόνα της φυσικής απόστασης από 
τους υπόλοιπους συναθλητές.

9.  Για λόγους υγιεινής να χρησιμοποιείτε πάντα προ-
σωπικά είδη (π.χ. πετσέτα, στρώμα γυμναστικής, 
κ.λπ.).

Οι οδηγίες αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω 
σύνδεσμο του ΕΟΔΥ. https://eody.gov.gr/odigies-
gia-tin-epanaleitoyrgia-ton-gymnastirion/

Λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν πόσο σημαντικό 
μέλος της ομάδας μας ήταν ο Γιάννης Χιωτέλλης. 
Κατά τη σαρανταπενταετή πορεία του μαζί μας συ-
νεισέφερε καθοριστικά στην εξέλιξη της Kubota στην 
Ελλάδα. Ο καλόκαρδος χαρακτήρας του, το δυνατό 

μυαλό του, η κατανόηση και ενσυναίσθηση που 
έδειχνε στις ανάγκες των πελατών μας, καθώς και ο 
τρόπος που φρόντιζε και νοιαζόταν για τους συνα-
δέλφους του, τον κάνανε αγαπητό σε όσους είχαν την 
ευλογία να τον γνωρίσουν.

Με θλίψη αποχαιρετήσαμε τον αγαπημένο μας Γιάννη…



σεπτέμβριος 202012

Covid-19

Το ημερολόγιο
ενός εφιάλτη που 
είχε αίσιο τέλος…

27 Μαρτίου 2020
Το πρώτο φτέρνισμα μετά από καταρ-
ροή.
Δέκατα 37,4…
Έχω άραγε Covid-19;;;

28 Μαρτίου 2020
Αρχίζει η όσφρηση και δείχνει σημάδια 
«αδιαφορίας», ξαφνικά το κρεμμύδι 
δεν έχει γεύση… Τι έγινε;;;
Τα δέκατα συνεχίζουν, 37,6… Η καταρ-
ροή και το φτέρνισμα επιμένουν…
Μάλλον έχω Covid-19… 
Πού τον άρπαξα;;; Πώς;;; Γιατί;;;
Το μυαλό αρχίζει και πλάθει σενάρια, 
μετά από όσα έχουμε δει και ακούσει…
Θα νοσηλευτώ;;; Θα πεθάνω;;; 

Να μην μεταδώσω τον ιό στην οικογέ-
νειά μου… Τι να κάνω;;;
Προσπαθώ να αποφύγω κάθε επαφή 
με την οικογένεια και δεν βγαίνω από 
το σπίτι.

29 Μαρτίου 2020
Η σύζυγος αρχίζει δέκατα 37,2 με 
πόνους σε όλο το σώμα.
Συνεχίζω να κάνω παρέα με τα κρεμμύ-
δια χωρίς να αντιλαμβάνομαι την παρου-
σία τους… Τα δέκατα παραμένουν 37,4, 
παρέα με την καταρροή που συνοδεύεται 
απαραιτήτως από φτέρνισμα…

30 Μαρτίου 2020
Η σύζυγος αποκτά ξαφνικά βήχα που 

την πνίγει…
Είμαστε σίγουροι πλέον πως έχου-
με Covid-19, μιλάω με το γιατρό της 
Εταιρείας μας τον κύριο Αλεξόπουλο, 
ο οποίος αντιμετώπισε το περιστατικό 
πολύ επαγγελματικά και ανθρώπινα. 
Είχαμε διαρκώς επικοινωνία και μας 
συμβούλευε για το τι έπρεπε να κά-
νουμε. Τον ευχαριστώ ιδιαιτέρως για 
την αντιμετώπιση και την υποστήριξη 
σε αυτές τις δύσκολες στιγμές…
Η σύζυγος φτάνει στιγμιαία οριακά 
στο 38°C… Μιλάμε με ΕΟΔΥ… Μας 
απαντούν πως εάν έχει μόνιμα πάνω 
από 38°C και με δύσπνοια τότε μόνο 
πρέπει να επισκεφθεί Νοσοκομείο…
Παραμένουμε σπίτι για τις επόμενες 

μένουμε ασφαλείς
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ημέρες. Αν και είχα αρχίσει να είμαι 
αρκετά καλύτερα, χωρίς δέκατα και 
πολύ φτέρνισμα, η όσφρηση και η 
γεύση είχαν τελείως χαθεί… Τα παι-
διά ψιλοφτερνίστηκαν μια δυο φορές 
με λίγο καταρροή… κανένα άλλο 
σύμπτωμα.

6 Απριλίου 2020
Η εταιρεία της συζύγου έστειλε κινητό 
συνεργείο να της κάνουν το τεστ, 
λόγω του ότι είχε επαφή με συναδέλ-
φους στην εργασία της πριν την 29η 
Μαρτίου. Το καλό είναι πως όταν κατά-
λαβε το πρώτο σύμπτωμα ενημέρωσε 
πως θα κάτσει σπίτι για να δει την 
εξέλιξη. Ευτυχώς… Ευτυχώς που δεν 

μετέδωσε τον ιό σε συνάδελφό της…
Το τεστ Θετικό… Μας τηλεφωνεί η 
Πολιτική Προστασία και μας ανακοι-
νώνει πως πρέπει να παραμείνουμε 
στο σπίτι για 14 ημέρες χωρίς να 
βγούμε από την πόρτα της εισόδου 
(όλη η οικογένεια)… Καταγράφει 
τα κινητά όλων των μελών και μας 
ρωτά για τις επαφές που είχαμε τις 
τελευταίες ημέρες... Ευτυχώς, μετά 
τα πρώτα συμπτώματα δεν βγαίναμε 
καθόλου…

22 Απριλίου 2020
Βγήκαμε από το σπίτι…
Η γεύση και η όσφρηση επανήλθαν 
αρχές Μαΐου σταδιακά…

1 Ιουνίου 2020
Η σύζυγος έχει ακόμη βήχα… Σήμερα, 
κάναμε εισαγωγή στο Ιατρικό Αθηνών 
για εξετάσεις… μάλλον κάτι μας άφησε ο 
Covid-19. Ευτυχώς, το τεστ το οποίο της 
έκαναν κατά την εισαγωγή είναι αρνητικό.

Συμπέρασμα: 
Ο κάθε οργανισμός αντιδρά διαφο-
ρετικά, δεν μπορείς να ξέρεις πώς 
θα εξελιχθεί σε εσένα ή στο διπλανό 
σου (παιδί, σύζυγο, γονιό, συνάδελφο, 
άγνωστο)… Μείνε μακριά του… Πάρε 
τα μέτρα σου… Δεν είναι γρίπη, μπορεί 
να είναι κάτι πολύ πιο απλό από τη 
γρίπη, αλλά μπορεί να είναι και κάτι 
καταστροφικό… Κανείς δεν ξέρει… 

μένουμε ασφαλείς
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Καλοκαίρι στην επαρχία 
Κυνουρίας

§ Νίκος Νικολάου
Shell Lubricants Business Unit

οι άνθρωποί μας προτείνουν

σεπτέμβριος 202014

Φ
έτος το καλοκαίρι πολλοί αλλάξαμε τις παρα-
θεριστικές μας συνήθειες, κινούμενοι κάπου 
ανάμεσα σε μη-διακοπές, λιγότερες διακοπές 
ή εναλλακτικούς προορισμούς. Στη λογική 
των «εναλλακτικών» διακοπών επικράτησαν 

συχνά λύσεις που μας έκαναν να νιώθουμε πιο ασφαλείς 
από υγειονομικής πλευράς, όπως η διαδρομή με ΙΧ αντί 
πλοίου/αεροπλάνου, η επιλογή λιγότερο πολυσύχναστων 
καταλυμάτων κ.ά.

Στα πλαίσια αυτά, αν και νησιώτης, επέλεξα φέτος την πε-
ριοχή της Κυνουρίας, η οποία καταλαμβάνει την ανατολική 
πλευρά του Νομού Αρκαδίας και βρέχεται από το Αιγαίο. Η 
επαρχία χωρίζεται στο Βόρειο και Νότιο κομμάτι της, όπου 
το πρώτο εκτείνεται στην περιοχή γύρω από το Άστρος, ενώ 
το δεύτερο συνεχίζει προς τα νότια, περνώντας από το Λεω-
νίδιο και φθάνοντας ως το κάτω άκρο του νομού. 

Δεν ήταν η πρώτη φορά που επισκέφθηκα την περιοχή και 
έτσι γνώριζα ότι η ευχάριστη παραμονή θα ήταν εξασφαλι-
σμένη. Δεν έχει την τουριστική «αίγλη» άλλων περιοχών, 
επιλέγεται όμως από πολλούς που επιζητούν ήσυχες και 
οικογενειακές στιγμές, σε λογική απόσταση από την Αττική 
(3 ώρες) και ικανοποιούνται με τα βασικά: παραλία τη 
μέρα, περίπατος το βράδυ, απλό φαγητό, ποδήλατο στην 
πλατεία, παγωτό. Προφανώς, στην καλοκαιρινή περίοδο ο 
επισκέπτης επιλέγει κάποια από τις παραλιακές τοποθεσί-
ες, όμως η περιοχή είναι επισκέψιμη όλο το χρόνο, καθώς 
υπάρχουν γραφικά ορεινά χωριά, εντυπωσιακά φυσικά 
τοπία και δυνατότητες δραστηριοτήτων, όπως πεζοπορία 
και αναρρίχηση.

Ο θερινός επισκέπτης θα βρει μπροστά του μια πολύ μεγάλη 
ποικιλία επιλογών, καθώς η περιοχή βρίθει από παραλίες. 
Σχεδόν σε κάθε στροφή του δρόμου συναντάς και κάποιον 
κολπίσκο για μπάνιο, μικρότερο ή μεγαλύτερο σε μέγεθος, 
ευκολότερο ή δυσκολότερο στην πρόσβαση. Απαραίτητη 
προϋπόθεση, να σου αρέσει η παραλία με βότσαλο, να γνω-
ρίζεις κολύμπι και να μην αφήνεις τα παιδιά χωρίς επιτήρη-
ση, καθώς το νερό βαθαίνει από τα πρώτα μέτρα. Αν είσαι 
εντάξει με αυτά, σε περιμένει ποικιλία χρωμάτων, κρυστάλ-
λινο νερό, ήρεμη συνήθως θάλασσα, έλλειψη συνωστισμού, 
σημεία για να χαζέψεις την ανατολή της πανσελήνου μέσα 
από τη θάλασσα.

Η ομορφιά του τοπίου και η ξεκούραση που προσφέρει, 
σε προσκαλεί να βρίσκεσαι πρωί-απόγευμα στην παρα-
λία, επιστρέφοντας στο δωμάτιο μόνο για μια μεσημεριανή 
ξεκούραση και κάνοντας περιορισμένες βραδινές βόλτες. 
Επιπλέον, παρότι οι παραλίες είναι πανέμορφες, η διαδρομή 
προς αυτές είναι γεμάτη με στροφές, επομένως αν θέλετε να 
εξερευνήσετε την περιοχή χρειάζεστε γερό στομάχι. Η βρα-
δινή ψυχαγωγία κινείται και αυτή σε οικογενειακούς ρυθ-
μούς, με περίπατο στα πεζοδρομημένα παραλιακά μέτωπα 
του Παραλίου Άστρους και του Τυρού.

Φυσικά, η πανδημία επιβάλει και νέους κανόνες: ενοικιαζό-
μενο studio αντί ξενοδοχείου, κουζίνα με μεγάλο ψυγείο και 
φούρνο, σπιτικό φαγητό αντί για εστιατορικό (εντάξει μερικά 
σουβλάκια τα πήραμε - έτσι για το καλό), είδη προικός από 
το σπίτι, μέχρι και καθαριότητα δωματίου από εμάς. Όλα 
αυτά όμως φαντάζουν εύκολα, όταν σκέφτεσαι ότι η επόμενη 
εναλλακτική ίσως ήταν να μείνεις στην Αθήνα.
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Μαρμελάδα καρπούζι
Στην Ελλάδα ο Σεπτέμβριος συνε-
χίζει να θυμίζει… καλοκαίρι. Πριν 
λοιπόν βγει «εκτός εποχής» και το 
αγαπημένο μας δροσερό και κατα-
κόκκινο φρούτο, το καρπούζι, σας 
προτείνουμε να συνεχίσετε να το 
απολαμβάνετε ως μαρμελάδα, και 
μην ξεχνάτε ότι ταιριάζει τέλεια με 
όλα τα λευκά μαλακά τυριά.

Υλικά
•  2 κιλά καρπούζι (αφαιρούμε τα 

κουκούτσια και κόβουμε σε μικρά 
κομμάτια)

• 1 κιλό ζάχαρη
• 1 κλωναράκι δυόσμος
• Λίγες σταγόνες χυμού λεμονιού

Εκτέλεση
Βάζουμε σε μια κατσαρόλα όλα 
τα υλικά εκτός από το λεμόνι και 
τα βράζουμε σε μέτρια φωτιά για 
περίπου μια ώρα μέχρι να δέσει η 
μαρμελάδα. Αφού περάσει μισή ώρα 
ρίχνουμε και τον χυμό λεμονιού. 
Ανακατεύουμε συχνά προσέχοντας 
να μην κολλήσει.

οι άνθρωποί μας προτείνουν
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• ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ • ΑΡΓΥΡΑΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ • ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ • ΑΡΓΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ • ΑΣΗΜΑΚOΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜHΤΡΗΣ • ΒΑΖΟΥΚΗΣ 

ΒΑΣΙΛΗΣ • ΒΑΙΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ • ΒΕΛΟΥΔΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ • ΒΙΤΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ • ΒΡΥΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ • ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ • ΓΑΡΓΑΝΟΥΡΑΚΗ 

ΜΑΡΙΣΑΝΘΗ • ΓΑΡΓΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ • ΓΕΔΕΩΝ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ • ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ • ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ • ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ • ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ • ΓΚΑΜΙΛΛΙΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ • ΔΑΛΚΙΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ • ΔΑΡΔΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ • ΔΑΡΔΑΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ • 

ΔΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ • ΔΗΜΟΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ • ΔΗΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ • ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ • ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ • ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ • ΔΟΥΚΑΚΗΣ 

ΓΙΩΡΓΟΣ • ΔΡΑΝΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ • ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ • ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • ΖΕΠΠΟΣ ΧΡΟΝΗΣ • ΖΩΓΛΟΠΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ • ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 

ΗΛΙΑΣ • ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ • ΚΑΙΤΤAΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥH • ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ • ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ • ΚΑΝΔΑΝΟΛΕΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

• ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • ΚΑΠΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • ΚΑΠΟΥΚΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ • ΚΑΡΑΜΟΥΤΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ • ΚΑΡΑΣΑΡΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ • ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ • ΚΑΡΒΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ • ΚΑΡΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ • ΚΑΡΤΑΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ • ΚΙΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • ΚΙΟΥΛΑΦΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ • ΚΟΒΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

• ΚΟΚΚΩΡΗ ΜΑΡΙΑ • ΚΟΚΚΩΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ • ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ • ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ • ΚΟΤΣΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ • ΚΟΤΣΟΡΩΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

• ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ • ΚΟΥΡΟΥΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ • ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ • ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ • ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΥΑ • ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ • ΛΑΖΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ • ΛΕΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ • ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ • ΛΙΑΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ • ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ • ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

• ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ • ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ • ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ • ΜΑΡΚAΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝOΣ • ΜΑΣΒΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ • ΜΑΥΡΑΚΗ 

ΑΛΙΚΗ/ΝΕΦΕΛΗ • ΜΗΖΥΘΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ • ΜΗΤΡΑΚΗ ΓΙΩΤΑ • ΜΗΤΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ • ΜΙΧΑΛΟΥΤΣΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ • ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ • ΜΠΑΡΛΑΣ 

ΝΙΚΗΤΑΣ • ΜΠΑΡΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ • ΜΠΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ • ΜΠΙΘΑΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ • ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • ΜΠΟΝΗ ΕΛΕΝΗ • ΜΠΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

• ΜΠΡΑΒΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ • ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ • ΝΤΑΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ • ΝΤΙΝΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ • ΞΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ • ΞΗΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ • ΞΥΓΚΑΚΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ • ΞΥΔΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ • ΟΝΟΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ • ΠΑΓΚΡΑΚΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ • ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ •  ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ • ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ • ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ • ΠΑΠΑΡΟΥΠΑΣ 

ΓΙΩΡΓΟΣ • ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ • ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΒΑΛΙΑΝΟΣ • ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ • ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ • ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ • ΠΕΠΕΡΑ 

ΘΩΜΗ • ΠΕΡΛΕΠΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  • ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ • ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ • ΠEΤΡΟΥ ΔΗΜHΤΡΗΣ 

• ΠΙΑΛΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ • ΠΙΠΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ • ΠΛΑΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ • ΠΟΛΥΚΡEΤΗΣ ΣΤΑΜAΤΗΣ • ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΥ ΜΠΕΣΣΥ • ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ ΟΥΡΑΝΙΑ 

• ΠΡΙΝΤΖΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ • ΡΑΝΤΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ • ΡΑΠΤΟΥ ΜΑΡΙΑ • ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ • ΡΟΥΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ • ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ • 

ΣΑΓΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ • ΣΑΜΠΑΝΗ ΧΡΥΣΑ • ΣΕΡΙΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • ΣΚΙΑΔΑ ΜΑΡΙΑ • ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΠΛΟΥΜΗ • ΣΤΑΥΡOΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ • ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥ 

ΣΟΦΙΑ • ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ • ΤΖΙΑΛΑΣ ΝΙΚΟΣ • ΤΟΡΠΟΥΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ • ΤΣΑΛΜΑΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ • ΤΣΙΑΓΚΑ ΑΘΗΝΑ • ΤΣΟΛΙAΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

• ΤΣΟΜΗ ΜΑΡΙΑ • ΤΣΩΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ • ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ • ΦΩΛΙΑ ΑΙΜΙΛΙΑ • ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ • ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ • 

ΧΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ • ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ • ΧΑΤΖΗΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ • ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

• ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ • ΧΤΑΠΟΔΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ • ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ • ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • ΑΔΕΛΦΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ • 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ • ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ • AΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΙΝΑ • ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ  • 

ΑΝΤΩΝΕΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ • ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ • ΑΡΓΥΡΑΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ • ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ • ΑΡΓΥΡΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ • ΑΣΗΜΑΚOΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜHΤΡΗΣ • ΒΑΖΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ • ΒΑΙΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ • ΒΕΛΟΥΔΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ • ΒΙΤΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ • ΒΡΥΩΝΗ 

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ • ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ • ΓΑΡΓΑΝΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΣΑΝΘΗ • ΓΑΡΓΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ • ΓΕΔΕΩΝ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ • ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ • ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ • ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ • ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ • ΓΚΑΜΙΛΛΙΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ • ΔΑΛΚΙΤΖΗΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ • ΔΑΡΔΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ • ΔΑΡΔΑΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ • ΔΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ • ΔΗΜΟΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ • ΔΗΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ • ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

• ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ • ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ • ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ • ΔΡΑΝΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ • ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ • ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • 

ΖΕΠΠΟΣ ΧΡΟΝΗΣ • ΖΩΓΛΟΠΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ • ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ • ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ • ΚΑΙΤΤAΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥH • ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

• ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ • ΚΑΝΔΑΝΟΛΕΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ • ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • ΚΑΠΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • ΚΑΠΟΥΚΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ • 

ΚΑΡΑΜΟΥΤΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ • ΚΑΡΑΣΑΡΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ • ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ • ΚΑΡΒΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ • ΚΑΡΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ • ΚΑΡΤΑΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ 

• ΚΙΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • ΚΙΟΥΛΑΦΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ • ΚΟΒΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ • ΚΟΚΚΩΡΗ ΜΑΡΙΑ • ΚΟΚΚΩΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ • ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ • 

ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ • ΚΟΤΣΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ • ΚΟΤΣΟΡΩΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ • ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ • ΚΟΥΡΟΥΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ • 

ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ • ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ • ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΥΑ • ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ • ΛΑΖΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ • ΛΕΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ • ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ • ΛΙΑΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ • ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ • ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ • ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ • ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ • ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ 

ΙΩΑΝΝΑ • ΜΑΡΚAΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝOΣ • ΜΑΣΒΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ • ΜΑΥΡΑΚΗ ΑΛΙΚΗ/ΝΕΦΕΛΗ • ΜΗΖΥΘΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ • ΜΗΤΡΑΚΗ ΓΙΩΤΑ • ΜΗΤΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 

• ΜΙΧΑΛΟΥΤΣΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ • ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ • ΜΠΑΡΛΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ • ΜΠΑΡΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ • ΜΠΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ • ΜΠΙΘΑΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

Ο λόγος ύπαρξης µας είναι: 

Να επιβιώνουµε
και να µεγαλώνουµε
αρµονικά µε τις αξίες µας
δηµιουργώντας
εξαίρετη και διατηρήσιµη
οικονοµική αξία
για την ευηµερία
των ανθρώπων µας
και της κοινωνίας


