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περιεχόμενα

Θ
α συμφωνήσετε, νομίζω, όλοι ότι το 2020 ήταν 
μία πολύ «ενδιαφέρουσα» χρονιά.
Αντιμετωπίσαμε μία πραγματικά πρωτόγνωρη 
κατάσταση, που είχε πολλαπλές επιπτώσεις σε 
οικονομικό επίπεδο, αλλά κυρίως στην υγεία και 

στην ψυχολογική επιβάρυνση όλων μας.

Η εταιρεία μας, δηλαδή όλοι εμείς, για ακόμα μια φορά κατα-
φέραμε να βγούμε νικητές σε όλα τα επίπεδα:
•  Καταφέραμε να παραμείνουμε υγιείς στους χώρους εργα-

σίας μας.

•  Διασφαλίσαμε όλες τις θέσεις εργασίας χωρίς να πληγεί 
κανένας συνάδελφος με αναστολή εργασίας ή μισθολογικά. 

•  Καταφέραμε να προσαρμοστούμε άμεσα και αποτελεσμα-
τικά στις νέες συνθήκες εργασίας (τηλεργασία, συναντή-
σεις, ταξίδια κ.λπ.).

•  Τα αποτελέσματά μας, σύμφωνα με την τελευταία αναθεώ-
ρηση, εκτιμάμε ότι θα είναι - αν και μακριά από το αρχικό 
πλάνο μας - πολύ κοντά στα περσινά, με ελάχιστα μειω-
μένες πωλήσεις και σχεδόν ίδια ισχυρή κερδοφορία. Να 
τονίσω ότι σε αυτό βοήθησε για ακόμα μία φορά, η δομή 
της εταιρείας μας και η διασπορά που έχουμε σε διαφο-

ρετικούς τομείς της αγοράς. Ειδικότερα, αξίζει ένα μεγάλο 
μπράβο στις δύο Επιχειρηματικές Μονάδες McCormick-
Landini και Kubota, που ήταν οι βασικοί στυλοβάτες μας 
αυτή τη χρονιά!!! 

Φυσικά χάσαμε και πολλά, την επαφή μεταξύ μας, με τους 
πελάτες μας, τους προμηθευτές μας ενώ φυσικά, επιβαρυν-
θήκαμε με την ψυχολογική πίεση που όλα αυτά συνεπάγο-
νται.

Αν και η πανδημία δεν έχει περάσει, υπάρχουν πια ισχυρά 
σημάδια ότι σταδιακά η κατάσταση, μετά το πρώτο τρίμηνο 
του 2021, θα αρχίσει να αποκαθίσταται. 

Παρόλα αυτά, το περιβάλλον - τουλάχιστον στο άμεσο μέλ-
λον - δεν θα είναι το ίδιο οπότε, όπως είχε αναφέρει και ο 
Πρόεδρος σε προηγούμενο άρθρο του, εμείς σχεδιάζουμε 
τη στρατηγική μας, ώστε με τη βοήθεια όλων να προσαρμο-
στούμε στις νέες συνθήκες και να βγούμε και πάλι νικητές. 

Τις θερμότερες ευχές μου για Καλά Χριστούγεννα 

και Ευτυχισμένο το 2021 με Υγεία.

§ Θεόδωρος Αναγνωστόπουλος | Διευθύνων Σύμβουλος 
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Αποτελέσματα 
Ομίλου
Εννεαμήνου 
2020

Δραστηριότητες 
Εταιρείας

Οι πωλήσεις του Ομίλου κατά την περίοδο 
1 Ιανουαρίου - 30 Σεπτεμβρίου μειώθηκαν κατά 
9% και ανήλθαν σε €77,6 εκ. (€85,3 εκ. το 2019). 

To ΕΒΙTDA του Ομίλου ανήλθε σε €4,5 εκ. (€4,5 
εκ. το 2019).

Τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν κατά 12,1% και 
ανήλθαν στα €2,8 εκ. έναντι €3,2 εκ. το 2019, ενώ 
τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα 
μειοψηφίας αυξήθηκαν κατά 28,4% στα €2,0 εκ. 
από €1,6 εκ. το 2019. 

Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή 
θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς 
τα μετρητά και ισοδύναμα) στις 30.09.2020 ήταν 
58,5%.

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 (24/12/2020) 5,55

Κεφαλαιοποίηση (εκατ. ευρώ) 39,2

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

77.614

85.322

2020 2019

Μεταβολή

-9,03%

(μετά από φόρους
και δικαιώματα 
μειοψηφίας - 

ποσά σε χιλ. ευρώ)

Κέρδη
1.999

1.558

2020 2019

Μεταβολή

+28,30%

(ποσά σε χιλ. ευρώ)

Ίδια Κεφάλαια

35.794 35.923

2020 2019

Μεταβολή

-0,36%
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Το νέο D-MAX είναι
ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΟ!

εσωτερικά νέα

Το νέο D-MAX έλαβε πολύ θερμή 
υποδοχή και καλά σχόλια τόσο από 
τον ειδικό τύπο που το δοκίμασε, 
όσο και από υποψήφιους πελάτες 
που έκαναν test drive. H νέα μο-
ντέρνα εμφάνιση συνοδεύεται από 
εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο 
και έξυπνα συστήματα ασφαλείας. 
Οι εκτός δρόμου δυνατότητές του 
είναι καλύτερες από ποτέ…

δεκέμβριος 202004
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Συνεργασία JLR
με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο 
και τους αδελφούς του

εσωτερικά νέα

δεκέμβριος 202006

Ο 
Γιάννης Αντετοκούνμπο 
μαζί με τον αδελφό του 
Θανάση, οι οποίοι αγω-
νίζονται στο NBA στους 
Milwaukee Bucks, καθώς 

και ο αδελφός τους Κώστας Αντετο-
κούνμπο, παίκτης της πρωταθλήτριας 
ομάδας της φετινής σεζόν του NBA, 
Los Angeles Lakers, βρέθηκαν στην 
Ελλάδα για λίγους μήνες ξεκούρασης 
κι επέλεξαν αυτοκίνητα της Jaguar 
Land Rover για τις μετακινήσεις τους. 
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που φέτος 
απέσπασε για δεύτερη συνεχή χρο-
νιά τον τίτλο του MVP, καθώς και τον 
τίτλο του Καλύτερου Αμυντικού (Best 

Defensive Player), κατά τη διάρκεια 
της παραμονής του στην Ελλάδα κυ-
κλοφορούσε με το ολοκαίνουριο Land 
Rover Defender 110.
Ο μεγαλύτερος αδελφός του Θανάσης 
οδηγούσε μια Jaguar F-PACE, ενώ 
ο μικρότερος Κώστας επέλεξε για 
τις μετακινήσεις του ένα Land Rover 
Discovery Sport.
Φυσικά, τηρώντας όλα τα μέτρα προ-
στασίας στο πλαίσιο του COVID-19, και 
οι τρεις κυκλοφορούσαν φορώντας 
την ελληνικής κατασκευής μάσκα της 
Jaguar Land Rover.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας των αδελ-
φών Αντετοκούνμπο με την Jaguar 

Land Rover Ελλάδος, οι τρεις παίκτες του 
NBA βρέθηκαν στα γραφεία της Εταιρείας 
μας, όπου υπέγραψαν αυτόγραφα και 
φωτογραφήθηκαν με τον κ. Θεόδωρο 
Αναγνωστόπουλο, τον κ. Νίκο Μπέλλο και 
το υπόλοιπο προσωπικό της JLR.
Η δημοφιλία του Γιάννη Αντετοκούνμπο 
και η επιτυχία της συνεργασίας του με 
την Jaguar Land Rover αποδεικνύεται 
και από τη φωτογραφία που ανέβασε 
στους προσωπικούς του λογαριασμούς 
social media (Facebook, Instagram), 
η οποία απέσπασε συνολικά 500 χιλ. 
likes και 2,5 χιλ. σχόλια, ενώ αναδημο-
σιεύτηκε από τους χρήστες πάνω από 
1.000 φορές.
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Δοκιμαστικά στους δρόμους
της Αθήνας ένα λεωφορείο της BYD

Μ
ε ένα καινούριο, διαφορετικό από τα συνηθισμέ-
να αστικό λεωφορείο, θα κάνουν σε λίγες μέρες 
τις καθημερινές τους διαδρομές οι επιβάτες της 
Αθήνας.

Είναι το υπερσύγχρονο Κ9 12μετρο ηλεκτρικό λεωφορείο της 
BYD, που θα κινείται στους δρόμους του κέντρου στα πλαίσια 
των δοκιμαστικών διαδρομών του Υπουργείου Μεταφορών, 
εν όψει του διαγωνισμού για προμήθεια 1300 λεωφορείων 
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

Είναι το ίδιο λεωφορείο που έχει επιλέξει η Μαδρίτη, το Λον-
δίνο, το Άμστερνταμ, η Στοκχόλμη, το Μιλάνο και άλλες 100 
ευρωπαϊκές πόλεις μετά από διαγωνισμούς. 
Με πωλήσεις 900.000 ηλεκτρικών οχημάτων σε όλο τον 
κόσμο, σε 50 χώρες και σε 300 πόλεις, η BYD (Build Your 

Dreams) είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ηλεκτρικών 
οχημάτων στον κόσμο. 

Αυτόν επέλεξε ο Warren Buffet το 2008, επενδύοντας αρκετά 
δις δολάρια μέσω της εταιρείας του Berkshire Hathaway, για 
να αποκτήσει το 25% της κινέζικης πολυεθνικής. Η BYD έχει 
έδρα στο Shenzhen της Κίνας και απασχολεί 230.000 εργαζό-
μενους με ετήσιο τζίρο 20 δις δολάρια περίπου. 

Στην Ελλάδα, η BYD παρουσίασε τα πρώτα της λεωφορεία 
στο Ζάππειο τον Απρίλιο του 2019, μεταξύ των οποίων και 
ένα midi bus 8,7 μέτρων, για το οποίο πολλοί Δήμοι έχουν 
ήδη δείξει ενδιαφέρον, καθώς είναι ιδανικό για χρήση σε 
γραμμές της Δημοτικής Συγκοινωνίας.

εσωτερικά νέα
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PETROGEN: Η/Ζ σε ξενοδοχείο στα Χανιά
Στην πώληση ενός καινούριου ηλεκτροπαραγωγού 
ζεύγους εφεδρικής ισχύος 330 ΚVA, με κινητήρα 
Perkins, προχώρησε η Επιχειρηματική Μονάδα 
Petrogen, για το ξενοδοχείο ΚΥΔΩΝ στα Χανιά.
Το ξενοδοχείο δεσπόζει στην καρδιά της πόλης 
από το 1968, απέναντι από το εμβληματικό μνημείο 
της Δημοτικής Αγοράς. Η προνομιακή του θέση, η 
προσιτή πολυτέλεια που το χαρακτηρίζει, καθώς 
και η άριστη οργάνωση που έχει, το καθιστά ένα 
ιδανικό κατάλυμα τόσο για την καλοκαιρινή περί-
οδο, όσο και για χειμερινές αποδράσεις ή επαγ-
γελματικές συναντήσεις στην όμορφη πόλη των 
Χανίων. Με τη φιλοσοφία και την αισθητική της, η 
ξενοδοχειακή επιχείρηση ΚΥΔΩΝ, δεν θα μπορού-
σε να αρκεστεί σε κάτι λιγότερο από τις υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες και προϊόντα Petrogen.
Το Η/Ζ Petrogen, που πρόκειται να παραδοθεί το 
πρώτο εξάμηνο του 2021, είναι του κατασκευαστι-
κού Οίκου FG WILSON.

εσωτερικά νέα

Με σεβασμό στην εθελοντική προσφορά και ευαισθησία για το κοινωνικό σύνολο, η ΕΜ Jaguar Land Rover 
πρόσφερε στους εθελοντές της Επίλεκτης Ομάδας Ειδικών Αποστολών Ελλάδος 650 υφασμάτινες προστατευτικές 
μάσκες προσώπου με το λογότυπό της.
Η ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. εξέφρασε ευχαριστίες στην Εταιρεία μας για την ένθερμη υποστήριξη του έργου της τονίζοντας ότι: 
«Στη δύσκολη εποχή που διανύουμε εν μέσω υγειονομικής κρίσης, είναι πολύ σημαντική η ανάπτυξη ευρύτερων 
συνεργασιών, βασισμένες στο αίσθημα της αλληλοβοήθειας, για να κατορθώσουμε όλοι μαζί να παρέχουμε στους 
πολίτες τις συνθήκες εκείνες που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους».

Προσφορά 650 μασκών στην ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α.
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Geotec

Αποκλειστική αντιπροσώπευση
και διανομή των προϊόντων OleoMac

Ε
πιβεβαιώνοντας τη δυναμική της και υλοποιώντας τη στόχευσή της, η Επιχειρηματική Μονάδα Geotec ανακοίνω-
σε μέσα στον Δεκέμβριο προς το πανελλαδικό δίκτυο διανομέων - συνεργατών, μαζί με τον κατασκευαστικό οίκο 
ΕΜΑΚ S.p.A., την άμεση έναρξη σχέσης αποκλειστικής αντιπροσώπευσης και διανομής των διεθνώς αναγνωρισμέ-
νων προϊόντων της OleoMac.

Αξίζει να τονιστεί ότι η επιτυχημένη και με πνεύμα 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης, κατάληξη των διαπραγ-
ματεύσεων μεταξύ της Eταιρείας μας και της ΕΜΑΚ 
S.p.A. εγγυάται, σε συνδυασμό με τη σκληρή δου-
λειά των στελεχών της Επιχειρηματικής Μονάδας, 
την απρόσκοπτη τροφοδοσία των συνεργατών μας 
υπo-διανομέων σε όλη την Ελλάδα, με στόχο την 
εξυπηρέτηση του Έλληνα αγρότη και επαγγελματία 
με τις υψηλού επίπεδου υπηρεσίες και προϊόντα του 
κατασκευαστικού οίκου.
Παρότι τυπικά, με βάση το συμβόλαιο, η συνεργασία 
ξεκινάει από 1η Ιανουαρίου 2021, έχουν γίνει ενέρ-
γειες και, εδώ και μερικές εβδομάδες, έχουν ήδη 
τοποθετηθεί προϊόντα στην αγορά και πωλούνται 
στους καταναλωτές, προλαβαίνοντας μεγάλο μέρος 
της φετινής ελαιοσυγκομιδής και εισπράττοντας τα 
πρώτα κολακευτικά σχόλια των συνεργατών για την 
αμεσότητα και την ταχύτητα στην τροφοδοσία τους.

εσωτερικά νέα
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Χριστούγεννα 2020
Φέτος, κάτι μας έσπρωξε να στολίσουμε πιο νωρίς 
Χριστουγεννιάτικα απ’ ότι συνήθως. Μάλλον το ίδιο 
κάτι που από πάντα έσπρωχνε τους ανθρώπους να 
στολίζουν τον χειμώνα. Η ανάγκη να τον ξορκίσουμε, 
να διώξουμε το σκοτάδι και να φέρουμε χαρά και 
καλοτυχία στα σπίτια μας. Παλαιότερα γινόταν πιο 
συνειδητά και με περισσότερη έμφαση στα σύμβολα, 
τώρα πια μάλλον το κάνουμε από συνήθεια ή 
από... υποχρέωση. Και ενόσω η μάχη μεταξύ των 
πιτσιρικιών της οικογένειας μαίνεται για το ποιος 
θα βάλει στην πρίζα τα φωτάκια της βεράντας, εγώ 
σκέφτομαι πώς μας έφτασε αυτό το έθιμο μέχρι το 
σωτήριο (;!) έτος 2020. Είναι τελικά αντιδάνειο ή 
ξενόφερτο έθιμο ο στολισμός; Δέντρο ή καραβάκι;
Γιατί ο μύθος λέει πως ο πρώτος που στόλισε 
κλαδιά ελιάς ήταν ο Θησέας όταν, στο ταξίδι του για 
την Κρήτη, σταμάτησε στη Δήλο  για να κάνει μια 
θυσία στον Απόλλωνα, ζητώντας βοήθεια από τον 
Θεό για να νικήσει τον Μινώταυρο. Σε αντάλλαγμα 
θα του πρόσφερε στολισμένα κλαδιά ελιάς για να 
τον ευχαριστήσει. Επιστρέφοντας στην πατρίδα 
του, ο Θησέας εκπληρώνει την υπόσχεσή του και  
καθιερώνει τον θεσμό της «Ειρεσιώνης».
Η Ειρεσιώνη τώρα, θα έλεγε κανείς πως είναι 
ο αρχαίος πρόγονος του χριστουγεννιάτικου 
δέντρου. Από τη λέξη είρος, έριον που σημαίνει 
μαλλί προβάτου, ήταν ένα κλαδί αγριελιάς (κότινος) 
στολισμένο με γιρλάντες λευκού και κόκκινου 
μαλλιού και με τους πρώτους φθινοπωρινούς 
καρπούς (σύκα, καρύδια, αμύγδαλα, κάστανα), 
καθώς και με μικρά μπουκαλάκια γεμάτα κρασί, 
μέλι και λάδι, ακόμη και μικρές σφαίρες από 
μέταλλο, που παρίσταναν τον Ήλιο και τη Σελήνη. 
Το κρατούσαν τα παιδιά στην αρχαία Αθήνα ενόσω 
έλεγαν κάλαντα από σπίτι σε σπίτι και στο τέλος το 
κρεμούσαν πάνω από την εξώπορτα του σπιτιού 
τους. Το έθιμο της Ειρεσιώνης καταδικάστηκε ως 
ειδωλολατρικό από το θεοκρατικό Βυζάντιο και 
απαγορεύτηκε.
Αιώνες μετά, ο Βαυαρός Βασιλιάς Όθωνας, 
επηρεασμένος από την προτεσταντική Γερμανία 
και τα έθιμα της, θα στολίσει το 1833 το πρώτο 
χριστουγεννιάτικο έλατο στα ανάκτορα του Ναυπλίου 

και θα εντυπωσιάσει τους Έλληνες. Μετά από 
περίπου 110 χρόνια, ο στολισμός του έλατου θα 
επικρατήσει έναντι των άλλων εθίμων και τη 
δεκαετία του 1950 θα πρωτοστατεί στα περισσότερα 
ελληνικά σπίτια, παραγκωνίζοντας τον κυριότερο 
αντίπαλο, το καραβάκι. 
Αλλά γιατί δεν ευδοκίμησε το καραβάκι τελικά, 
παρόλες τις συντονισμένες προσπάθειες που έγιναν 
από διάφορους Δήμους τη δεκαετία του 1970; Ίσως 
γιατί είχε δεσμούς μόνο με τους νησιώτες και όχι με 
όλους τους Έλληνες. Και με αυτούς πάλι, όχι πάντα 
τους καλύτερους. Γιατί ναι μεν τα καράβια έδιναν 
τροφή, χρήματα και δύναμη σε πολλές οικογένειες, 
αλλά ταυτόχρονα τους έπαιρνε ανθρώπους και 
χρόνια από κοινές οικογενειακές στιγμές. 
Εσείς τι στολίσατε φέτος; Δέντρο ή καραβάκι; 
Με ζεστό ή κρύο φως στα λαμπάκια; Ό,τι και να 
αποφασίσατε, εύχομαι να σας γεμίσει χαρά και 
ζεστασιά αυτές τις φετινές περίεργες γιορτές. Και 
άλλες τέτοιες να μην ξαναζήσουμε. Άντε κι εσείς 
πιτσιρικαρία, όλοι μαζί θα τα ανάψουμε τα φώτα! 

Έτοιμοι; Ένα! Δύο! Τρία! Και του χρόνου!!! 

κοινωνικά

§ Αλίκη-Νεφέλη Μαυράκη | Petrogen
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Προβληματίστηκα αρκετά αλλά πλέον είναι 
σίγουρος.

Τον κοροναϊό τον δημιούργησαν ΓΥΝΑΙΚΕΣ.
Για σκεφτείτε το φίλοι μου:

1. ∆εν μπορούμε να πάμε στο γήπεδο
2. Όλα τα μπαρ είναι κλειστά

3. ∆εκατετραήμερη καραντίνα σημαίνει τέλος 
στις δικαιολογίες μας. Πρέπει αναγκαστικά να 

κάνουμε όλες αυτές τις περίεργες εργασίες 
που μας φορτώνουν

4.Τα συμπτώματα είναι  παρόμοια με αυτά της 
γρίπης

ΞΕΡΟΥΝ ότι αυτά χρησιμοποιούμε όταν 
θέλουμε να πούμε όχι…

5. Εννοείται πως ούτε το όνομα  που διάλεξαν 
είναι τυχαίο αφού μας θυμίζει μπύρα

Ατάκες που 
μας κάνουν να 
χαμογελάμε!

κοινωνικά

δεκέμβριος 202012

Οι χιουμοριστικές ατάκες που παρουσιάζουμε
έχουν στόχο να μας κάνουν να ξεχαστούμε για λίγο

και να χαμογελάσουμε, παρότι φυσικά
και αντιλαμβανόμαστε τις σοβαρές επιπτώσεις

που έχει η επιδρομή του κορωνοϊού στη ζωή μας.
Άλλωστε οι άνθρωποι πάντα «ξόρκιζαν το κακό»

με το χιούμορ, την κωμωδία και τη σάτιρα.
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Διαφορετικά
Χριστούγεννα

§ Νίκος Νικολάου
Shell Lubricants Business Unit

Φ
έτος όλοι έχουμε λίγο-πολύ χρησιμοποιήσει 
την έκφραση ότι τα Χριστούγεννα θα είναι «δι-
αφορετικά». Και όχι άδικα, αν αναλογιστούμε 
πόσες από τις ευχάριστες στιγμές που είμαστε 
συνηθισμένοι να περιμένουμε, θα είναι τώρα 

είτε απαγορευμένες είτε επικίνδυνες για την υγεία μας. Ας 
αναλογιστούμε, όμως, τι είναι αυτό που κάνει μια κατάσταση 
«διαφορετική». Είναι τελικά η ίδια η κατάσταση ή μήπως 
είναι η δική μας στάση απέναντι στα πράγματα; Μπορούμε 
να προσαρμόσουμε τη συμπεριφορά μας, ώστε να νιώσουμε 
εξίσου ευχάριστα ή όσο το δυνατόν πιο κοντά με τις «φυσιο-
λογικές» συνθήκες; 
Η απάντηση είναι πως ναι, μπορούμε. Διότι η διάθεσή μας 
και η στάση μας απέναντι στις εμπειρίες είναι θέμα προσω-
πικής απόφασης. Ας αποφασίσουμε λοιπόν, ότι μπορούμε 
να νιώσουμε την ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων, έστω και 
στις σημερινές δύσκολες συνθήκες.
Μία εύκολη πρώτη πρακτική, είναι το να διατηρήσουμε όσες 
περισσότερες από τις εορταστικές συνήθειές μας μπορού-
με. Ακόμα και αν είμαστε στο αποκλειστικά οικογενειακό 
περιβάλλον, ακόμα και μεταξύ 2-3 ατόμων, δε χρειάζεται να 
καταργήσουμε όσα μας ευχαριστούν. Μπορούμε να απολαύ-
σουμε ένα εορταστικό γεύμα, με όλα τα ιδιαίτερα εδέσματα, 
με το στολισμό στο τραπέζι, το κρασί, την ανταλλαγή δώρων. 
Μπορούμε να χορέψουμε, βάζοντας την ίδια μουσική που 
θα είχαμε αν ήταν παρούσα η ευρύτερη οικογένεια και φίλοι. 
Μπορούμε να βγάλουμε φωτογραφίες, να φορέσουμε κόκ-
κινο σκουφάκι, να παίξουμε επιτραπέζια. Τα παιδιά μπορούν 
να πουν τα κάλαντα στους γονείς και να αμειφθούν γι’ αυτό.
Πολλές από τις εορταστικές μας δραστηριότητες περιλαμ-
βάνουν επισκέψεις σε καταστήματα, χώρους ψυχαγωγίας, 
εορταστικά θεματικά πάρκα. Αλλά και χωρίς αυτά, η φαντα-
σία μας είναι πολύτιμος σύμμαχος στο να διατηρήσουμε την 
ατμόσφαιρα. Τα Χριστουγεννιάτικα στολίδια δε χρειάζεται να 
είναι όλα αγορασμένα. Με καλή διάθεση και κάποια υλι-
κά χειροτεχνίας, μπορούμε να κατασκευάσουμε δικά μας. 
Προσωπικά, ακόμα θυμάμαι με νοσταλγία τα δεντράκια και 

τα αστέρια, με πράσινη και κόκκινη χρυσόσκονη. Η σκηνή 
που ίσως έχουν τα παιδιά μπορεί να διακοσμηθεί ως φάτνη, 
διηγούμενοι ή δραματοποιώντας την ιστορία της Γέννησης. 
Μπορούμε να ακούσουμε τους μουσικούς ή να παρακο-
λουθήσουμε τους ηθοποιούς που κανονικά θα βλέπαμε από 
κοντά.
Και επειδή, όπως είπαμε, η καλή διάθεση είναι στο μυα-
λό μας, ας εκμεταλλευθούμε όχι μόνο το παρόν, αλλά και 
το παρελθόν και το μέλλον, δηλαδή τις αναμνήσεις και τις 
προσδοκίες μας. Έχουμε αυτόν τον καιρό πολύ περισσότερο 
χρόνο με τους δικούς μας ανθρώπους ή με τον εαυτό μας. 
Ας ανασύρουμε στιγμές που έχουμε ζήσει, με διηγήσεις, 
φωτογραφίες ή βίντεο, και ας υποσχεθούμε να τις ξαναζή-
σουμε. Ας προγραμματίσουμε τι θα κάνουμε όταν το επιτρέ-
ψουν οι συνθήκες. Σε ποια μέρη θα πάμε, τι θα δούμε, τι θα 
ακούσουμε. Ας τα αναζητήσουμε σε ιστοσελίδες, εγκυκλο-
παίδειες, περιοδικά. Ας συζητήσουμε γι’ αυτά. Όσο περισσό-
τερες οι λεπτομέρειες, τόσο καλύτερα θα νιώσουμε: σε ποιο 
όροφο του Πύργου του Άιφελ θα ανέβουμε, πόσα χοτ ντογκ 
θα φάμε στο λούνα παρκ της Βιέννης, τα θολά νερά του 
Δούναβη από το παράθυρο του ξενοδοχείου μας στη Βου-
δαπέστη, οι ερωδιοί που πετούν δίπλα μας στην Κερκίνη, 
το ράφτινγκ στα παγωμένα νερά του Βοϊδομάτη, η συλλογή 
βολβών από κυκλάμινα στις πλαγιές της Πάρνηθας…
Σε τελική ανάλυση, τα Χριστούγεννα αφορούν την αγάπη 
και την εκτίμηση. Ας αφιερώσουμε λίγες στιγμές για να 
στρέψουμε την προσοχή μας σε όσα έχουμε και όχι όσα 
στερούμαστε. Ακόμα και σε όσα θετικά βρήκαμε μέσα στην 
πανδημία, γιατί υπάρχουν κι αυτά. Και γιατί όχι, ας επεκτεί-
νουμε το πνεύμα των Χριστουγέννων πέρα από τις συγκε-
κριμένες εορταστικές ημέρες. Αν συνηθίζουμε να κάνουμε 
δωρεές ή να βοηθούμε συνανθρώπους μας την περίοδο των 
Χριστουγέννων, ας το κάνουμε και σε άλλες περιόδους. Αν 
βάζουμε στην άκρη τις διαφορές μας και επικοινωνούμε, 
ας το κάνουμε και στο υπόλοιπο της χρονιάς. Αν ευχόμαστε 
«καλή χρονιά» την πρώτη μέρα, ας ευχόμαστε «καλή μέρα», 
κάθε πρωί – και να το εννοούμε.

οι άνθρωποί μας προτείνουν

δεκέμβριος 202014
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Χριστουγεννιάτικο 
κέικ Θεσσαλίας
 

Υλικά για το κέικ
•  200 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο 

του
•  2 κοφτές κουταλιές του γλυκού σόδα 

μαγειρικής
• 100 γρ. καρύδια ψιλοκομμένα
• 250 γρ. μέλι
•  100 γρ. καρότα, ξεφλουδισμένα και 

τριμμένα
• 2 κουταλάκια του γλυκού κανέλα
• 1 κουταλιά του γλυκού μοσχοκάρυδο
• 100 γρ. βούτυρο

Για τη βουτυρόκρεμα
•  250 βούτυρο (μαλακό σε θερμοκρα-

σία δωματίου)
• 500 γραμ. άχνη ζάχαρη
• ξύσμα από 1 πορτοκάλι
• 100 ml κρέμα γάλακτος

Για το στόλισμα
• Καρύδια
•  1 μεγάλο καρότο, ξεφλουδισμένο και 

κομμένο ωραία

Εκτέλεση
•  Προθερμάνετε το φούρνο στους 

180°C στον αέρα και βουτυρώστε μια 
φόρμα για κέικ στρογγυλή.

•  Σε ένα μπολ ανακατέψτε το αλεύρι, 
τη σόδα και τα ψιλοκομμένα καρύδια 
και αφήστε τα στην άκρη.

•  Στη συνέχεια, σε ένα τηγάνι ανακα-
τέψτε το μέλι, τα καρότα, την κανέλα, 
το μοσχοκάρυδο και το λιωμένο 
βούτυρο.

•  Αφήστε το τηγάνι σε σιγανή φωτιά 
μέχρι να λιώσει το βούτυρο και να 
δέσουν τα υλικά και στη συνέχεια 
σιγοβράστε για 5-7 λεπτά.

•  Μεταφέρετε το μείγμα και αφήστε το να 
κρυώσει. Στη συνέχεια προσθέστε το 
στο μπολ με το αλεύρι και ανακατώστε.

•  Αδειάστε το μείγμα στη φόρμα του 
κέικ και ψήστε στους 180°C για 40-
45΄, μέχρι να φουσκώσει το κέικ και 
να πάρει ωραίο χρώμα.

•  Στο μεταξύ, φτιάξτε τη βουτυρόκρε-
μα. Bάλτε σε ένα μπολ το βούτυρο 

και με μίξερ χειρός χτυπήστε το σε 
μέτρια ταχύτητα για 2’ να αφρατέψει. 
Προσθέστε τη ζάχαρη άχνη σιγά σιγά 
και το ξύσμα πορτοκαλιού.

•  Χτυπήστε για άλλα 2’ σε χαμηλή 
ταχύτητα, μέχρι να ομογενοποιηθούν 
τα υλικά και να κρεμώσει.

•  Τέλος προσθέστε την κρέμα γάλακτος 
και χτυπήστε για άλλο 1’ μέχρι να ομο-
γενοποιηθεί και να αφρατέψει το μείγμα.

•  Για τη σύνθεση, αφού κρυώσει το κέ-
ικκόψτε το σε τρεις οριζόντιες φέτες.

•  Με μια σπάτουλα, αλείψτε την πρώτη 
φέτα με βουτυρόκρεμα, καλύψτε με τη 
δεύτερη και επαναλάβετε τη διαδικασία.

•  Αλείψτε την επιφάνεια και τα πλαϊνά 
του κέικ και ισιώστε με τη σπάτουλα.

•  Τοποθετήστε το κέικ για τουλάχι-
στον μισή ώρα στο ψυγείο ώστε να 
κρυώσει.

•  Στολίστε με καρύδια και κομμάτια 
καρότου.

οι άνθρωποί μας προτείνουν
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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 
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• 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


