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Έ
νας φίλος μου, με τεράστια εμπειρία στον χώρο 
του executive search (αναζήτηση στελεχών για 
λογαριασμό τρίτων), με πήρε τηλέφωνο την πε-
ρασμένη εβδομάδα. Συζητήσαμε πολλά, μεταξύ 

των οποίων και για το ageism στον χώρο της εργασίας, τις 
διακρίσεις δηλαδή που γίνονται σε βάρος εργαζομένων 
έχοντας ως βάση την ηλικία. 
Για την ακρίβεια, μοιράστηκε μαζί μου την πρόσφατη εμπει-
ρία που είχε με μία σημαντική πολυεθνική εταιρεία, η οποία 
όταν του ανέθεσε μία θέση, τον ενημέρωσε ότι οι υποψήφιοι 
έπρεπε να είναι κάτω των 45 ετών. Πολύ λυπηρό, αν σκεφτεί 
κανείς ότι η συγκεκριμένη εταιρεία, που απασχολεί εξαψή-
φιο αριθμό εργαζομένων σε όλο τον κόσμο, υποτίθεται ότι 
αγωνίζεται για το Diversity & Inclusion (δηλαδή διατείνεται 
ότι υποστηρίζει και ενισχύει έμπρακτα ένα συνεργατικό και 
γεμάτο σεβασμό εργασιακό περιβάλλον χωρίς διακρίσεις, 
στο οποίο συμμετέχουν εργαζόμενοι με διαφορετική κα-
ταγωγή, φύλο, θρήσκευμα, ηλικία, τύπο προσωπικότητας, 
σωματική διάπλαση, κ.λπ.).
Επίσης, το γεγονός είναι ιδιαίτερα οξύμωρο, αν ληφθεί υπό-
ψη ότι η κρίση του ασφαλιστικού συστήματος παγκοσμίως 
επιβάλλει την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης.
Αν όμως υπάρχει κάτι για το οποίο θα έπρεπε να φροντίζει 
ο καθένας από εμάς, ώστε να είναι σε θέση να αφοπλίζει 

όλους όσοι κάνουν τέτοιες διακρίσεις, αυτό δεν είναι άλλο 
από την εκπαίδευση και προσωπική ανάπτυξη. Οφείλου-
με στους εαυτούς μας να επιδεικνύουμε περιέργεια και 
learning agility (διαρκή εκπαιδευτική κινητικότητα). Πρέπει 
να αλλάζουμε συνέχεια, να μαθαίνουμε συνέχεια, να παρα-
μένουμε ενήμεροι και σύγχρονοι, να παρακολουθούμε και 
να οδηγούμε τις εξελίξεις της επιστήμης μας και της αγοράς. 
Το mentoring (καθοδήγηση) είναι σήμερα πιο απαραίτητο 
από ποτέ. Βοηθούμε τους συναδέλφους μας να αναπτυ-
χθούν και δε διστάζουμε να επιζητήσουμε τη δική τους κα-
θοδήγηση, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει reverse mentorship 
(αντίστροφη καθοδήγηση), από νεότερους συναδέλφους. 
Μαθαίνουμε από, αλλά και με τους άλλους. 
Κλείνουμε τα αυτιά στη fixed mindset, την εσωτερική φωνή 
που μας λέει «με τόση πείρα, τα ξέρεις πια όλα φίλε μου» 
κι ακούμε με σεβασμό την growth mindset, τη φωνή που 
μας ζητά να μην πάψουμε στιγμή να θέτουμε νέους στόχους 
και προκλήσεις και να γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι για να 
πετύχουμε.
Σε έναν κόσμο που διαρκώς αλλάζει και με την πανδημία 
να επιταχύνει αυτές τις αλλαγές, η συνεχής εκπαίδευση και 
βελτίωση είναι το μοναδικό εργαλείο για επιτυχημένη προ-
σαρμογή που διασφαλίζει την υγιή ανάπτυξη των εταιρειών 
και των εργαζομένων τους.

§ Μιχάλης Η. Οικονομάκης | Πρόεδρος Δ.Σ.



0359# μεταξύ μας

Αποτελέσματα
και Οικονομική
Κατάσταση 
Έτους 2020

Δραστηριότητες 
Εταιρείας

Οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 0,26% 
και ανήλθαν σε €117,6 εκ. (€117,3 εκ. το 2019). 
Το ΕΒΙTDA του Ομίλου ανήλθε σε €6,9 εκ. έναντι 
€7,3 εκ. το 2019 σημειώνοντας μείωση 5,9%.
Τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν κατά 13% και 
ανήλθαν σε €4,8 εκ. έναντι €5,6 εκ. το 2019, ενώ 
τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα 
μειοψηφίας μειώθηκαν κατά 5,1% σε €3,3 εκ. 
έναντι €3,5 εκ. το 2019.
Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός αυξήθηκε στα 
€24,7 εκ. από €14,6 εκ. το 2019 και ο καθαρός 
τραπεζικός δανεισμός σε €13,7 εκ. από €5,9 εκ. 
Τα μετρητά και ισοδύναμα αυξήθηκαν σε €11 εκ. 
από €8,7 εκ. στις 31.12.2019.
Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν σε €36,1 εκ. από 
€35,9 εκ. το 2019.
Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή 
θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα 
μετρητά και ισοδύναμα) στις 31.12.2020 ήταν 55% 
έναντι 64,9% την 31.12.2019.

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 (29/03/2021) 5,80

Κεφαλαιοποίηση (εκατ. ευρώ) 41

Αριθμός Μετοχών 7.070.400

ASE Code  ΠΕΤΡΟ

Free Float 47%

Στατιστικά Στοιχεία

Max 52 εβδομ. 5,85

Min 52 εβδομ. 3,82

οικονομικά αποτελέσματα

(ποσά σε χιλ. ευρώ)

Kύκλος
Εργασιών

117.577
117.275

2020 2019

Μεταβολή

0,26%

(μετά από φόρους
και δικαιώματα 
μειοψηφίας - 

ποσά σε χιλ. ευρώ)

Κέρδη

3.317
3.496

2020 2019

Μεταβολή

-5,12%

(ποσά σε χιλ. ευρώ)

Ίδια Κεφάλαια

36.063
35.923

2020 2019

Μεταβολή

0,39%
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Τα λιπαντικά διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη σύγ-
χρονη οικονομία, διατηρώντας τους κινούμενους 
μηχανισμούς του κόσμου σε λειτουργία. Όμως, η 
ανάγκη για πιο αποτελεσματική κινητικότητα και πιο 

έξυπνη βιομηχανία αυξάνεται καθημερινά και επηρεάζει τις 
απαιτήσεις στη λίπανση.
Ωστόσο, η ανάπτυξη αυτή πρέπει να διατηρηθεί βιώσιμη 
και έτσι, η Shell έχει θέσει ως στόχο να γίνει επιχείρηση 
ενέργειας με μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2050 ή 
νωρίτερα.

Για να το διασφαλίσουμε αυτό, πρέπει να κάνουμε δύο 
πράγματα:
•  Να μειώσουμε το αποτύπωμα άνθρακα των προϊόντων 

μας. Αυτό επιτυγχάνεται, επαναπροσδιορίζοντας το σχε-
διασμό, την κατασκευή και τη χρήση των προϊόντων, και 
διατηρώντας την κυκλική οικονομία στο επίκεντρο των 
διαδικασιών μας.

•  Να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να διαχειριστούν τις 
δικές τους ανάγκες αειφορίας. Όχι μόνο παρέχοντας πιο 
βιώσιμα προϊόντα, αλλά προσφέροντας τεχνικές υπηρε-
σίες και έμπιστους συμβούλους για να συμβάλουμε στην 
επιτυχία των δραστηριοτήτων τους.

Ως ο μεγαλύτερος προμηθευτής λιπαντικών στον κόσμο, 

Shell:
Λιπαντικά
με μηδενικό
αποτύπωμα
άνθρακα
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για να πετύχουμε τους παραπάνω στόχους, κάνουμε τα 
ακόλουθα βήματα:
•  Αποφεύγουμε τις εκπομπές όπου είναι δυνατόν, αυξάνο-

ντας την αποτελεσματικότητα στον σχεδιασμό, την παρα-
γωγή και τις υλικοτεχνικές μας διαδικασίες.

•  Μειώνουμε τις εκπομπές, όπου αυτές είναι αναπόφευ-
κτες. Από την αρχή έως το τέλος, οι αλυσίδες εφοδιασμού 
πρέπει να αντικατοπτρίζουν την ενεργειακή απόδοση, την 
οποία ενθαρρύνουμε τους πελάτες μας να αναζητούν.

Ωστόσο, ενώ τα μέτρα για την αποφυγή και τη μείωση των 
εκπομπών είναι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης των 
εκπομπών μακροπρόθεσμα, γνωρίζουμε ότι ο μετασχημα-
τισμός πρέπει να προχωρήσει γρήγορα. Έτσι, καθώς συνε-
χίζουμε να αυξάνουμε τα παραπάνω μέτρα, δεσμευόμαστε 
επίσης σε ένα τρίτο βήμα: αντισταθμίζουμε τις υπόλοιπες 
εκπομπές των premium προϊόντων μας μέσω φυσικών 
λύσεων.
Μέσα στον Φεβρουάριο, η Shell ανακοίνωσε ότι θα 
προσφέρει στους πελάτες της σε όλο τον κόσμο ένα νέο 
χαρτοφυλάκιο λιπαντικών μηδενικού αποτυπώματος 
άνθρακα (Carbon Neutral Products), που καλύπτει προ-
ηγμένα λιπαντικά κινητήρων επιβατικών αυτοκινήτων και 
βαρέων οχημάτων, καθώς και βιομηχανικά λιπαντικά. Από 
επιλεγμένα μέλη των οικογενειών Shell Helix Ultra και 

Shell Rimula, έως ένα πλήθος βιομηχανικών λιπαντικών 
και γράσων, οι πελάτες μας σε μία σειρά τομέων, σε πολλές 
αγορές ανά τον κόσμο, θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να 
επιλέγουν προϊόντα ουδέτερα από τον άνθρακα.
Το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο carbon credits, που βασίζεται 
στα περιβαλλοντικά Projects που συμμετέχει η Shell, θα 
αντισταθμίσει τις εκπομπές CO2 από ολόκληρο τον κύκλο 
ζωής αυτών των προϊόντων. Έναν κύκλο που περιλαμβάνει 
την προμήθεια των πρώτων υλών, την παραγωγή και δια-
νομή των προϊόντων και τέλος τη χρήση τους έως το τέλος 
της ωφέλιμης ζωής τους.
Συνολικά, η Shell στοχεύει να αντισταθμίσει τις ετήσιες 
εκπομπές άνω των 200 εκατομμυρίων λίτρων προηγμέ-
νων συνθετικών λιπαντικών και αναμένει να αντισταθμίσει 
περίπου 700.000 τόνους εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
ετησίως. Αυτό ισοδυναμεί με την απομάκρυνση περίπου 
340.000 αυτοκινήτων από τους δρόμους για 1 έτος.
Η πρωτοβουλία αυτή είναι η πιο φιλόδοξη στο είδος της στη 
βιομηχανία λιπαντικών. Αντιπροσωπεύει ένα βασικό ορό-
σημο στη στρατηγική μας να βοηθήσουμε τους πελάτες μας 
να βελτιώσουν τα μέτρα αειφορίας τους. Και σηματοδοτεί 
μία σημαντική στιγμή στην ιστορία μας, καθώς βοηθάμε να 
οδηγήσουμε τη βιομηχανία προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον.
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JAGUAR LAND ROVER
Ένα όραμα
σύγχρονης πολυτέλειας
βάσει σχεδιασμού

εσωτερικά νέα

Η 
Jaguar Land Rover θα επα-
ναπροσδιορίσει το μέλλον της 
σύγχρονης πολυτέλειας βάσει 
σχεδιασμού, μέσα από τα δύο 

διαφορετικά βρετανικά brands.
 
Βαδίζοντας με βάση τις αρχές τις βιωσι-
μότητας, η Jaguar Land Rover προτίθε-
ται να γίνει ένας πιο ευέλικτος κατασκευ-
αστής των πιο επιθυμητών πολυτελών 
μοντέλων στον κόσμο και παγκόσμιος 
πάροχος υπηρεσιών για τους πιο απαιτη-
τικούς πελάτες. 

Η στρατηγική της έχει σχεδιαστεί ώστε 
να δημιουργήσει ένα νέο σημείο ανα-
φοράς στον περιβαλλοντικό, κοινωνικό 
και κοινοτικό αντίκτυπο μίας πολυτελούς 
επιχείρησης. 

Δύο διαφορετικά, σύγχρονα πολυ-
τελή brands επικεντρωμένα στη 
βιωσιμότητα
 Στην καρδιά του πλάνου Reimagine 
βρίσκεται ο εξηλεκτρισμός και των 
δύο brands, Land Rover και Jaguar σε 
διαφορετικές αρχιτεκτονικές, με δύο 
σαφείς μοναδικές προσωπικότητες. 
 Σε ένα Land Rover, όχημα και οδηγός 
ενώνονται μέσω της περιπέτειας. Εξε-
ρευνώντας νέους ορίζοντες, αντιμετω-
πίζοντας νέες προκλήσεις και χωρίς 
να αρκείται στο αναμενόμενο, η Land 
Rover πραγματικά βοηθά τους ανθρώ-
πους να βρεθούν «Above and Beyond». 
Μέχρι το 2025, η Jaguar θα έχει 
αναγεννηθεί και μεταμορφωθεί σε 
ένα πλήρως ηλεκτρικό brand πολυτε-
λείας με ένα ιδιαίτερα ελκυστικό νέο 

portfolio συναρπαστικών σχεδιαστικών 
προτάσεων και τεχνολογιών επόμενης 
γενιάς. Η Jaguar υπόσχεται να κάνει 
τη ζωή εξαιρετική, δημιουργώντας 
εξαιρετικά όμορφες οδηγικές εμπειρί-
ες που χαρίζουν μοναδικές στιγμές και 
συναισθήματα στους πελάτες. Αν και 
η ονομασία θα διατηρηθεί, η εταιρεία 
δεν προτίθεται να προχωρήσει σε 
αντικατάσταση της Jaguar XJ, καθώς 
επιδιώκει να ξεδιπλώσει πλήρως τις 
μοναδικές δυνατότητές της. 
Η Jaguar και η Land Rover θα προσφέ-
ρουν όλα τα μοντέλα σε αμιγώς ηλε-
κτρικές εκδόσεις μέχρι το 2030. Μέχρι 
τότε, εκτός από το 100% των πωλήσεων 
Jaguar, προβλέπεται ότι το 60% των 
πωλήσεων Land Rover θα είναι οχήμα-
τα με κινητήρες μηδενικών ρύπων. 
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Παρουσίαση των στόχων συνοπτικά:
•  Reimagine: νέα παγκόσμια στρατη-

γική ανακοινώθηκε για τη Βρετα-
νική εταιρεία από τον CEO, Thierry 
Bolloré 

•  Επαναπροσδιορισμός της σύγχρονης 
πολυτέλειας με κριτήριο τη βιωσιμό-
τητα, μοναδικές εμπειρίες πελατών 
και θετικός κοινωνικός αντίκτυπος

•  Η αρχή του ταξιδιού στον δρόμο για 
μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα μέχρι 
το 2039

•  Η Jaguar επαναπροσδιορίζει την 
ταυτότητά της ως ένα αμιγώς ηλε-
κτρικό πολυτελές brand από το 2025 
με σκοπό την «υλοποίηση των μονα-
δικών δυνατοτήτων της»

•  Τα επόμενα πέντε χρόνια, η Land 

Rover θα λανσάρει έξι αμιγώς ηλε-
κτρικά μοντέλα καθώς παραμένει 
παγκόσμιος ηγέτης στην αγορά των 
πολυτελών SUV

•  Όλα τα μοντέλα Jaguar και Land 
Rover θα διατίθενται σε αμιγώς ηλε-
κτρικές εκδόσεις μέχρι το τέλος της 
δεκαετίας. Το πρώτο αμιγώς ηλεκτρι-
κό μοντέλο Land Rover το 2024

•  Ανάπτυξη τεχνολογίας κυψελών 
καυσίμου με καθαρό υδρογόνο εν 
όψει της προετοιμασίας για τη μελλο-
ντική ζήτηση 

•  Εκσυγχρονισμένη δομή για μεγαλύ-
τερη ευελιξία και βελτιστοποίηση της 
στόχευσης

•  Διατήρηση, αναδιάρθρωση, επανα-
σχεδιασμός και αναδιοργάνωση του 

παγκόσμιου δικτύου παραγωγής και 
συναρμολόγησης

•  Συνεργασίες και διαμοιρασμός 
τεχνογνωσίας με ηγέτες της βιομη-
χανίας, κυρίως μέσα από τον ίδιο τον 
Όμιλο Tata, ανοίγουν το δρόμο για 
πιθανές συνέργειες στους τομείς της 
καθαρής ενέργειας, των συνδεδεμέ-
νων υπηρεσιών, των δεδομένων και 
της ανάπτυξης λογισμικού

•  Στον δρόμο για ένα διψήφιο περι-
θώριο EBIT και θετικές ταμειακές 
ροές, με φιλοδοξία να πετύχει θετικό 
ταμείο καθαρό από χρέος (net-of-
debt) μέχρι το 2025, με μία μέθοδο 
δημιουργίας αξίας, η οποία πετυχαί-
νει ποιότητα και κερδοφορία έναντι 
όγκου πωλήσεων
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Η Επιλογή είναι Δύναμη:
Ισχυρό Νέο Defender V8 και 
αποκλειστικές ειδικές εκδόσεις

Η 
Land Rover λάνσαρε τον 
Φεβρουάριο στη Μεγά-
λη Βρετανία το ισχυρό 
Defender V8 ως μέρος μίας 
σειράς αναβαθμίσεων της 

«ασταμάτητης» και βραβευμένης οι-
κογένειας 4x4. Το νέο 525PS Defender 
V8 και η ναυαρχίδα Defender V8 
Carpathian Edition προσφέρουν έναν 
μοναδικό συνδυασμό επιδόσεων, 
ικανοτήτων και ρυθμίσεων πλαισίου, 
βελτιώνοντας την ευελιξία εντός και 
εκτός δρόμου και αναβαθμίζοντας την 
εμπειρία του οδηγού. 

•  Defender V8 90 και 110: Νέο υπερ-

τροφοδοτούμενο σύνολο μέγιστης 
ισχύος 525PS για το ταχύτερο και 
ισχυρότερο Defender παραγωγής 
που έχει κατασκευαστεί ποτέ, με επι-
τάχυνση 0-100km/h σε 5,2 δευτερό-
λεπτα και τελική ταχύτητα 240km/h 
(Defender 90)

•  Συνδυασμός δύναμης και αντο-
χής: Χάρη στις ειδικές ρυθμίσεις 
του πλαισίου και του κιβωτίου, το 
Defender V8 αποτελεί τον πιο αποτε-
λεσματικό και δυναμικό εκπρόσωπο 
του βραβευμένου 4x4 της Land 
Rover

•  Ισχυρή, νέα ναυαρχίδα: Το νέο 
Defender V8 Carpathian Edition 

συνδυάζει τη δύναμη και τις ικανότη-
τες του Defender V8 με ένα μοναδικό 
μείγμα σχεδιαστικών στοιχείων

•  Νέα ειδική έκδοση: Το νέο Defender 
XS Edition αντικαθιστά την επιτυ-
χημένη έκδοση First Edition και 
διαθέτει σκληροτράχηλη εξωτερική 
σχεδίαση και εκτενή εξοπλισμό

•  Υψηλό επίπεδο εξατομίκευσης: Οι 
νέες Bright Pack, Extended Bright 
Pack και Extended Black Pack 
επιλογές διευρύνουν τις δυνατότητες 
εξατομίκευσης σε όλη την γκάμα του 
Defender

•  Μεγαλύτερη οθόνη: Νέα προαιρετική 
οθόνη αφής 11,4” πάνω από 60% με-

εσωτερικά νέα
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γαλύτερη από την υπάρχουσα οθόνη 10” - τώρα διαθέσι-
μη για το διαισθητικό σύστημα Pivi Pro infotainment, και 
ασύρματη φόρτιση συσκευών για μεγαλύτερη άνεση

•  Πληθώρα επιλογών: Η οικογένεια Defender προσφέρει 
απίστευτο εύρος επιλογών με εκδόσεις 90, 110 και Hard 
Top, κινητήρες βενζίνης και diesel, και μία έκδοση Plug-
in Hybrid με ηλεκτρική αυτονομία 43km

Τα δυναμικά νέα μοντέλα συνεχίζουν την παράδοση δε-

Προηγμένο σύστημα πλογήγησης
Πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζει το νέο χαρακτηριστικό του 
model year 2022: Το Defender διατίθεται με ασύρματη φόρτι-
ση συσκευής, που περιλαμβάνει ενισχυτή σήματος για βελτι-
στοποιημένη λήψη δικτύου και σήμα Wi-Fi. Η συνδεσιμότητα 
αναβαθμίζεται επίσης με την πιο εξελιγμένη έκδοση του Pivi 
Pro infotainment, που διατίθεται με προαιρετική, μεγαλύτερη 
οθόνη αφής 11.4” για πρώτη φορά. Η νέα διεπαφή από κυρτό 
κρύσταλλο είναι 60% μεγαλύτερη από τη στάνταρ οθόνη, που 
καθιστά ακόμα πιο εύκολη την παρακολούθηση της διαδρο-
μής μέσω του συστήματος πλοήγησης.

Μία απλή δομή μενού επιτρέπει την άμεση πρόσβαση από 
μία αρχική οθόνη στις πιο συχνές λειτουργίες για μείωση της 
διάσπασης της προσοχής του οδηγού. Το σύστημα μπορεί να 
προσαρμόζεται εύκολα στις προτιμήσεις του κάθε πελάτη. Τα 
λεγόμενα «πάνελ εφαρμογών» μπορούν να προστίθενται, να 
μετακινούνται και να αφαιρούνται, ενώ σάρωση (swiping) 
προς τα αριστερά ή δεξιά της οθόνης, γρήγορα αποκαλύπτει 

τις πιο σχετικές πληροφορίες με μία ματιά, διασφαλίζοντας ότι 
ο οδηγός παραμένει προσηλωμένος στον δρόμο. 

Το προηγμένο σύστημα πλοήγησης χρησιμοποιεί αλγορίθ-
μους αυτοεκμάθησης και δυναμική καθοδήγηση για βελ-
τιστοποίηση της διαδρομής, ενώ το Smart Voice Guidance 
ακυρώνει τις φωνητικές εντολές στις οικείες περιοχές μετα-
κίνησης. Οι χάρτες του συστήματος πλοήγησης είναι πάντα 
επικαιροποιημένοι χάρη στην τεχνολογία Software-Over-
The-Air (SOTA) του Defender.

Η τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπει στο σύστημα πλοήγη-
σης να αναγνωρίζει διαδρομές που οι πελάτες χρησιμοποιούν 
τακτικά, ακόμα και χωρίς εισαγωγή προορισμού, και να κάνει 
χρήση αυτών των πληροφοριών για να ενημερώνει τους 
οδηγούς για την ταχύτερη διαδρομή προς τον προορισμό 
τους, με βάση τις τρέχουσες συνθήκες κυκλοφορίας. Εάν 
διαπιστωθεί ότι μία ταχύτερη διαδρομή είναι διαθέσιμη, το 
Pivi Pro θα την προτείνει ως εναλλακτική.

Υπέρτατη καταξίωση: Τον Μάρτιο, το νέο Land Rover Defender αναδείχτηκε ο Απόλυτος 
Νικητής κατακτώντας τον κορυφαίο τίτλο στον θεσμό Women’s World Car of the Year 

2021 και το Καλύτερο Μεσαίο SUV 2021 που σημαίνει ότι το ασταμάτητο, παντός εδάφους 
4x4 γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας με στυλ.

καετιών του Land Rover V8, που ξεκίνησε από τον πρώτο 
Stage I V8 της δεκαετίας του ‘70, συνεχίστηκε με τα μο-
ντέλα αμερικανικών προδιαγραφών των ‘90s και φτάνει 
μέχρι την πανίσχυρη έκδοση Defender Works V8. Έτσι, ο 
χαρακτηριστικός κινητήρας έρχεται να προστεθεί στην τε-
λευταία γκάμα αποδοτικών κινητήριων συνόλων βενζίνης 
και diesel της σειράς Ingenium και προηγμένων Plug-in 
Hybrid.

εσωτερικά νέα
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Oleo-Mac

Νέα σειρά εργαλείων μπαταρίας

Χ
ρηστική, με αθόρυβη λειτουργία και φιλική προς 
το περιβάλλον: αυτή είναι η νέα σειρά προϊόντων 
μπαταρίας από την Oleo-Mac. Με απόδοση που 
συγκρίνεται άμεσα με τα αντίστοιχα εργαλεία με 

κινητήρες εσωτερικής καύσης, ο εργονομικός σχεδιασμός 
τους τα καθιστά ακόμα πιο άνετα στη χρήση, χωρίς καλώδια, 
αναθυμιάσεις και ηχορύπανση.
Οι μπαταρίες διατίθενται σε δύο εκδόσεις - Bi 2.5 (2.5 Ah) και 
Bi 5.0 (5.0 Ah) - και είναι εναλλάξιμες, καθώς και συμβατές 
με τα εργαλεία ολόκληρης της γκάμας. Κατασκευάζονται 
για να κρατούν χρόνια, παρέχουν πλήρη ισχύ έως ότου 
εξαντληθεί η φόρτιση και αναπληρώνουν το φορτίο τους 
χρησιμοποιώντας τον παρεχόμενο φορτιστή μπαταρίας 
χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας CRG ή FAST CRG.
Το ψαλίδι μπορντούρας HCi 45 είναι εξοπλισμένο με υψη-
λής ποιότητας λεπίδες, ακονισμένες με λέιζερ, οι οποίες 
εγγυώνται ακριβή κοπή χωρίς να τραυματίζουν τα φυτά, ενώ 
με πλήρως φορτισμένη μπαταρία παρέχει συνεχή λειτουργία 
για έως και τέσσερις ώρες.

Το θαμνοκοπτικό BCi 30, με διάμετρο κοπής 30 cm και 
μεσινέζα χαμηλού θορύβου 2 mm, είναι ελαφρύ και εύκολο 
στη χρήση χάρη στην κεφαλή Load & Go, η οποία μπορεί 
να επαναφορτωθεί σε 20 δευτερόλεπτα, χωρίς την ανάγκη 
εργαλείων.
Ο φυσητήρας BVi 60 προσφέρει ισορροπημένη εργονομία, 
ρυθμίσεις ισχύος για τον κινητήρα και ταχύτητας του αέρα, 
ώστε να προσαρμόζεται κατάλληλα στην εκάστοτε εργασία.
Με αθόρυβη λειτουργία και αξεπέραστη εργονομία, τα νέα 
χλοοκοπτικά Gi 48 P και Gi 48 T είναι εξοπλισμένα στάνταρ 
με χαλύβδινο σασί 46 εκατοστών, κεντρικά χειριστήρια για 
ρύθμιση ύψους κοπής, κιτ mulching και πλαϊνή εκτόξευση. 
Επιπλέον, έχουν σάκο συλλογής 70 λίτρων με ένδειξη 
πληρότητας. Τα χλοοκοπτικά μπορούν να τροφοδοτούνται 
από δύο μπαταρίες 5 Ah ταυτόχρονα, αυξάνοντας έτσι τον χρόνο 
κοπής για περιοχές έως 500 m2. Επιπλέον, το μοντέλο Gi 48 T 
είναι αυτοκινούμενο, ένα χαρακτηριστικό που συνιστάται 
για εργασία σε κεκλιμένο έδαφος ή σε περιοχές με ψηλή 
βλάστηση.

εσωτερικά νέα
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Πλάνο δυναμικής προβολής
των μοντέλων της BYD
Στα σχέδια της Εταιρείας μας εντός του 2021, ως εισαγωγέας της 
BYD (Build your Dreams), είναι η παρουσίαση ηλεκτρικών βαν και 
φορτηγών 7,5 τόνων και η προώθηση περισσότερων μοντέλων του 
οίκου, που θεωρούνται ιδανικά για το πρόγραμμα «Α. Τρίτσης» των 
ελληνικών δήμων. Η BYD αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρεί-
ες ηλεκτροκίνησης παγκοσμίως, διαθέτοντας 37 εργοστάσια σε Ασία, 
Ευρώπη και Αμερική, μετρώντας μέχρι στιγμής 900.000 πωλήσεις 
ηλεκτρικών οχημάτων, αλλά και 50.000 παραδόσεις ΒYD ηλεκτρι-
κών λεωφορείων σε όλο τον κόσμο. Διαθέτει τεχνογνωσία στην 
κατασκευή μπαταριών σιδήρου φωσφορικού, οι οποίες ανταπεξέρ-
χονται σε ακραίες δοκιμές ανθεκτικότητας και μπορούν να επιβιώ-
σουν από σύνθλιψη, κάμψη, διάτρηση και θέρμανση. Παράλληλα, 
θεωρείται market leader της ευρωπαϊκής αγοράς αφού, μόλις σε 
μία εικοσαετία, έχει καταφέρει να πουλήσει περισσότερα από 1.400 
ηλεκτρικά λεωφορεία σε πάνω από 20 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, 
λειτουργώντας δύο εργοστάσια κατασκευής ηλεκτρικών λεωφο-
ρείων στην Ουγγαρία και τη Γαλλία, που καλύπτουν τις ανάγκες της 
Ευρώπης. Επίσης, συνεργάζεται και με το εργοστάσιο της Alexander 
Denis Limited ADL στην Αγγλία, το οποίο παρέχει τις μπαταρίες, τα 
μοτέρ και όλη την τεχνογνωσία σχετικά με την ηλεκτροκίνηση.

H ΕΜ Shell αναδείχθηκε νικήτρια στον διαγωνισμό που έτρεξε η Shell για το 2020 στις  περιοχές της Νότιας 
Ευρώπης και Αφρικής για τους MD σε 2 κατηγορίες “BEST MD scheme” και “TROPHY scheme”. O Διευθυντής 
της ΕΜ, κ. Βασίλης Πίππος, συγχάρηκε  όλη την ομάδα για αυτή τη μεγάλη διάκριση, για τον επαγγελματισμό, τη 
συλλογική δουλειά και την προσαρμοστικότητα σε μία πολύ δύσκολη χρονιά κατά την οποία κυριάρχησαν πρωτό-
γνωρες συνθήκες.

Μεγάλη νίκη της ΕΜ Shell!
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MAXUS

Καινοτόμα, πρωτοποριακή σκέψη
και εστίαση στο μέλλον

Η 
Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC) 
είναι ο μεγαλύτερος όμιλος αυτοκινήτων στην Κίνα 
και η δύναμη πίσω από τη μάρκα MAXUS που έχει 
αναλάβει η Εταιρεία μας να διανείμει στην ελληνική 

αγορά. Μέσα στο 2021 ξεκινάει η εισαγωγή των ηλεκτροκίνη-
των Vans EV80, των Deliver 9 στις πετρελαιοκίνητες αρχικά 
εκδόσεις L2H2-L3H3 και των σχεδιασμένων από την αρχή 
μόνο ηλεκτροκίνητων e-Deliver 3.
Η SAIC, που ιδρύθηκε το 1958, είχε ετήσιο κύκλο εργασιών 
$122 δις το 2019 και κατέλαβε την 52η θέση στο Fortune 500 
το 2020. Κατέχει την 7η θέση παγκοσμίως, ανάμεσα στους 
κατασκευαστές οχημάτων και αποτελεί την 10η ισχυρότερη 
κινεζική εταιρεία. Με ετήσιες πωλήσεις 6,3 εκατομμυρίων 
οχημάτων κατέχει μερίδιο 22,7% στην εγχώρια αγορά της, 
ενώ έχει ήδη ξεκινήσει τη δυναμική της επέκταση στην 
παγκόσμια αγορά και την είσοδό της στη δυσκολότερη όλων, 
την ευρωπαϊκή αγορά. Το 2019, έγιναν εξαγωγή 365.000 
οχήματα.
Οι πολυετείς συνεργασίες της με τους ομίλους VW και GM, 
στο πλαίσιο των κοινοπραξιών SAIC/Volkswagen και SAIC/
General-Motors, της πρόσφεραν τεχνογνωσία και πρόσβαση 
σε κορυφαίους προμηθευτές όπως η Bosch, η ZF και άλλοι, 

καθώς και τη δυνατότητα να θέσει ποιοτικούς ελέγχους σε 
όλα τα στάδια σχεδιασμού, κατασκευής και εμπορίας των 
οχημάτων που παράγει. 
Η τεράστια αγορά της ηλεκτροκίνησης στην Κίνα, όπου 
υπήρχαν πολύ ισχυρά κρατικά κίνητρα για την προώθηση της 
τεχνολογίας, της επέτρεψε να παρουσιάσει και να δοκιμάσει 
αμιγώς ηλεκτροκίνητα οχήματα με ιδιαίτερη επιτυχία στην 
κατηγορία των επαγγελματικών VAN, με πωλήσεις άνω των 
80.000 αμιγώς ηλεκτροκίνητων οχημάτων ΜΑXUS. Το 2019, 
οι συνολικές πωλήσεις των New Energy Vehicles, δηλα-
δή Battery-Electric Vehicles (BEVs), Plug-in Hybrid Electric 
Vehicles (PHEVs) και Fuel Cell Electric Vehicles του συνόλου 
των brands της SAIC έφτασαν τα 185.000 οχήματα.
Η SAIC έχει επενδύσει πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ 
στη μάρκα ΜΑXUS, με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια, την 
καινοτομία και την εισαγωγή νέων προϊόντων στην γκάμα, 
συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων EV που θέτουν ήδη 
πρότυπα για το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας.
Το όραμα της SAIC είναι να γίνει μία παγκοσμίως αναγνω-
ρισμένη εταιρεία, με καινοτομίες που να θέτουν τις βάσεις 
για πρωτοπορία στην αυτοκινητοβιομηχανία, προωθώντας 
ενεργά τα νέα ενεργειακά οχήματα.

εσωτερικά νέα
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Η Υψηλή Γη

«Εκτός από τους Μακρόν, Κάρολο και Πούτιν έπρε-
πε να καλέσουν και τον Πρόεδρο της Αϊτής στους 
εορτασμούς της επετείου για τα 200 χρόνια από την 
Επανάσταση!», δήλωσε με χαμόγελο ικανοποίησης 
η συνομιλήτριά μου, γνωρίζοντας πως με έπιανε 
αδιάβαστη, γεγονός που έπρεπε να παραδεχθώ 
αφήνοντάς τη να με… διαφωτίσει!
Ήμασταν στη μέση κάποιας συζήτησης περί Ελλη-
νικής Επανάστασης και εορτασμού αυτής, είχαμε 
μιλήσει για θέματα όπως: «Ποια ήταν η πραγματική 
ημερομηνία έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης», 
«Γιατί επιλέχθηκε ως ορόσημο η 25η Μαρτίου», 
«Ποιος ήταν ο ρόλος των Μεγάλων Δυνάμεων» και 
είχαμε ήδη συνειδητοποιήσει πόσο… κακή ιστορία 
μάθαμε στο σχολείο, μετρώντας τις φορές που ανα-
τρέξαμε στο google για να διασταυρώσουμε κάποια 
από τα λεγόμενά μας. 
Ιστορικά λοιπόν, η Αϊτή (το όνομα της οποίας σημαί-
νει Υψηλή Γη στην τοπική γλώσσα) είναι η πρώτη 
χώρα που αναγνώρισε επίσημα την Επανάσταση των 
Ελλήνων και τη διεκδίκηση της ελευθερίας τους. Σε 
μία εποχή που οι μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης 
δεν έβλεπαν με καλό μάτι την Ελληνική Επανάσταση, 
καθώς θα προκαλούσε αναταραχές στην εδραιωμέ-
νη κατάσταση της Ευρώπης, η μικρή αυτή χώρα της 
Καραϊβικής ανακοίνωσε πρώτη τη στήριξή της. 
H Δημοκρατία της Αϊτής με πρωτεύουσα το Πορτ-ο-
Πρενς (Port-au-Prince), πρώην γαλλική κτήση, ήταν η 
δεύτερη χώρα στο δυτικό ημισφαίριο μετά τις ΗΠΑ που 
διακήρυξε την ανεξαρτησία της το 1804. Η χώρα έγινε 
η πρώτη ανεξάρτητη δημοκρατία αφροαμερικανών και 
το μόνο κράτος που γεννήθηκε έπειτα από επιτυχημένη 
επανάσταση των δούλων. Η ανακήρυξη της ανεξαρτη-

σίας της χώρας έγινε την 1η Ιανουαρίου 1804.
Δεκαοκτώ χρόνια αργότερα, και για την ακρίβεια 
στις 22 Ιανουαρίου 1822, ο Πρόεδρος της Αϊτής, Ζαν 
Πιερ Μπουαγέ, έστειλε επιστολή προς τους κυρίους 
Κοραή, Πολυχρονιάδη, Βογορίδη και Κλωνάρη που 
διέμεναν στο Παρίσι, εκφράζοντας την υποστήριξή 
του για την Ελληνική Επανάσταση. Ταυτόχρονα, δή-
λωσε την αδυναμία του κράτους του να τη στηρίξει 
με χρήματα, καθότι ήταν πολύ φτωχό και αντ’ αυτού 
έστειλε 45 τόνους καφέ προς πώληση, για να αγορα-
στούν καριοφίλια και άλλα πολεμοφόδια, καθώς και 
100 Αϊτινούς εθελοντές, που δυστυχώς πέθαναν όλοι 
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους προς την Ελλάδα.
Μέσα σε όλο τον καταιγισμό πληροφοριών, δημο-
σιευμάτων, εκδόσεων, εκδηλώσεων και συναφών 
δράσεων που φτάνουν στα αυτιά και τα μάτια μας 
φέτος για την επέτειο, θα ήθελα αυτό το γεγονός 
να διαδοθεί περισσότερο και να αναγνωριστεί με 
επίσημο τρόπο από την ελληνική πολιτεία. Ελπί-
ζω να συμφωνείτε κι εσείς, πως η επίσκεψη της 
Πριγκίπισσας Μαρίνας της Ελλάδας το 1935, κατά 
τη διάρκεια του γαμήλιου ταξιδιού της στο Port-au-
Prince δεν αρκεί.
Τώρα συλλέγω ό,τι βιβλιογραφία και πηγή υπάρχει 
διαθέσιμη σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και 
ψάχνω διαρκώς, μήπως καταφέρω να ανακαλύ-
ψω μία εξίσου άγνωστη αλλά σημαντική ιστορία με 
αυτήν της Υψηλής Γης για να ισοφαρίσω σε γνώση 
και πρωτοτυπία τη φίλη μου. Θα ξεκινήσω από τις 
δωρεάν διαθέσιμες στο διαδίκτυο, γλαφυρές και 
παραστατικές διαλέξεις της Αναπληρώτριας καθη-
γήτριας Ιστορίας - Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Μαρίας Ευθυμίου.

§ Αλίκη-Νεφέλη Μαυράκη | Petrogen
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Η Εταιρεία μας
ντύθηκε στα λευκά!

κοινωνικά

Ευχαριστούμε τον Σπύρο Βελούδο από το CSS για την αποστολή των φωτογραφιών που αποθανάτισαν 
αυτή την υπέροχη και σπάνια εικόνα της Εταιρείας μας, κατά τη διάρκεια του πρωτόγνωρου χιονιά που 
έπληξε την Αττική τον Φεβρουάριο.
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Ταξίδι στο Παρίσι
μετά-Covid

§ Νίκος Νικολάου
Shell Lubricants Business Unit

Ό
λοι μας, τον τελευταίο καιρό, έχουμε αρχίσει να 
χρησιμοποιούμε τις λέξεις «προ-Covid» ή «με-
τά-Covid» για να αναφερθούμε σε γεγονότα που 
έγιναν ή περιμένουμε να συμβούν, πριν ή μετά 
από αυτό το χρονικό ορόσημο. Στο κομμάτι των 

ταξιδιών, σίγουρα οι περισσότεροι ανυπομονούν να επανέλθει 
η δυνατότητα ελεύθερης μετακίνησης και κάνουν σχέδια - πολ-
λά σχέδια - για πιθανούς προορισμούς και δραστηριότητες.
Αυτό, που πολλοί θα παρατηρούμε, είναι ότι τα σχέδια που 
κάνουμε μπορεί και αυτά να αλλάζουν μορφή, καθώς η επι-
θυμία μας για νέες εμπειρίες έχει γιγαντωθεί. Περιορισμένοι 
καθώς είμαστε για πολύ καιρό, αλλάζουμε το πού θέλουμε 
να πάμε και τι θέλουμε να κάνουμε - συνήθως με κατεύθυν-
ση προς πιο μακρινούς προορισμούς ή πιο έντονες εμπειρί-
ες. Ακόμα και ένας προορισμός, που ίσως να μην είχαμε σε 
προτεραιότητα, μπορεί τώρα να φαντάζει ξανά ελκυστικός. 
Ας πάρουμε ως παράδειγμα έναν κλασικό προορισμό, όπως 
το Παρίσι. Πώς θα ήταν ένα ταξίδι στο Παρίσι μετά-Covid; Για 
μένα, σίγουρα εντελώς διαφορετικό. Το Παρίσι δε χρειάζεται 
ιδιαίτερες συστάσεις, οι περισσότεροι θα το έχουμε επισκε-
φθεί έστω μία φορά. Τα αξιοθέατά του, τόσο γνωστά και τόσα 
πολλά, που δεν χρειάζεται να τα περιγράψουμε εκ νέου. Αν 
πηγαίναμε όμως αύριο εκεί, μάλλον θα κάναμε διαφορετικά 
σχέδια από ό,τι πριν. 
Προσωπικά, πριν τον Covid έλεγα ότι δεν θα πήγαινα στον 
Πύργο του Eiffel. Έχω ανέβει μια φορά παλαιότερα - στον 
2ο όροφο - είδα τη θέα, είναι αρκετό. Αυτή τη στιγμή αισθά-
νομαι σα να μην έχω πάει ποτέ. Όχι μόνο θα πήγαινα στον 
Πύργο, αλλά θα ανέβαινα στον 3ο όροφο, για να μην πω και 
στις κεραίες από πάνω. Θα έβγαζα το selfie stick έξω από τα 
κάγκελα, να φανεί σαν να κρέμομαι ο ίδιος στο κενό. Το ίδιο, 
αν πήγαινα και στην Disneyland, όπου την πρώτη φορά είχα 
αποφύγει τα πολύ γρήγορα τρενάκια και τις ανάποδες βουτιές 
των διαστημοπλοίων. Αυτή τη φορά όμως, όχι. Θα καλωσορί-
σω τις υπερηχητικές πτήσεις του Hyperspace Mountain, με τα 
πολυβόλα του Star Wars να μου πετούν φωτεινές δέσμες.
Επίσης, σίγουρα θα άλλαζε ο προγραμματισμός της επί-
σκεψης, προς την κατεύθυνση της επιλεκτικότητας και του 
καλού σχεδιασμού. Σαν γενικός κανόνας, η περιήγηση στο 

Παρίσι πρέπει να είναι καλά προγραμματισμένη, αλλιώς μπο-
ρεί εύκολα να μετατραπεί σε ένα αγώνα δρόμου, για να δεις 
όσα περισσότερα προλαβαίνεις. Αν, για παράδειγμα, ενδιαφέ-
ρεσαι για τα αριστουργήματα της τέχνης, μπορεί να βρεθείς 
να τρέχεις στους διαδρόμους των μουσείων, ρίχνοντας μόνο 
κλεφτές ματιές στα εκθέματα. Καλό θα είναι λοιπόν, όχι μόνο 
να γνωρίζει κανείς τι θέλει να δει, αλλά και να το εξειδικεύσει 
όσο γίνεται. Δεν προλαβαίνεις να απολαύσεις με την ησυχία 
σου και Λούβρο και ιμπρεσιονισμό και μοντέρνα τέχνη και 
εξωτική τέχνη - εκτός αν έχεις πάρα πολλές μέρες διαθέσι-
μες. Ομοίως, δεν προλαβαίνεις να δεις όλα τα μνημεία ή να 
περπατήσεις όλες τις συνοικίες. Θα πρέπει να επιλέξεις από 
πριν και να βγάλεις τα εισιτήριά σου online.
Επιπλέον, ίσως στη μετά-Covid εποχή η ίδια η πόλη και οι 
ρυθμοί της να φαντάζουν πιο ελκυστικοί από τα αξιοθέα-
τά της. Μάλλον θα προτιμούσα τις ατελείωτες βόλτες στις 
γέφυρες του Σηκουάνα και τους εμπορικούς δρόμους. Θα 
έστρωνα ένα καρό τραπεζομάντηλο στα πάρκα που βλέπουν 
τον Πύργο. Θα οδηγούσα τηλεκατευθυνόμενο καραβάκι στις 
λιμνούλες των πάρκων. Θα μου πείτε, αυτά δεν μπορούμε 
να τα κάνουμε και στην Αθήνα; Δεν θα το έλεγα. Δεν θυμά-
μαι πολλά γρασίδια στην Αθήνα, πέρα από αυτό του ΚΠΙΣΝ 
(Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος). Δεν θυμάμαι 
πολλά πάρκα, που να μπορείς να περπατήσεις χωρίς να 
φοβάσαι ποιος σε ακολουθεί, πόσα σκουπίδια θα πατήσεις 
ή χωρίς να χρειάζεται οδήγηση άνω της μισής ώρας για 
να τα βρεις. Όχι ότι το Παρίσι έχει ιδιαίτερο πράσινο, αλλά 
η παρουσία του είναι προσεγμένη - γι’ αυτό και οι χώροι 
πρασίνου ονομάζονται “Jardins” (κήποι) - και συνδυάζεται 
ευχάριστα με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της πόλης.
Η μαγεία του Παρισιού έγκειται στο ότι συνδυάζει πολλά 
από όσα προσελκύουν ένα ταξιδιώτη, εφόσον επιλέγει να 
επισκεφθεί έναν αστικό προορισμό. Μνημεία, κουλτούρα, 
γαστρονομία, αρχιτεκτονική. Και όλα βρίσκονται σε μικρές 
σχετικές αποστάσεις, εφόσον μιλάμε για το ιστορικό κέντρο 
της πόλης. Κι όσο κι αν, δυστυχώς, η Παναγία των Παρισίων 
δεν θα είναι πλήρως προσβάσιμη για τα επόμενα χρόνια, ο 
επισκέπτης θα αποζημιωθεί από τη Sacre-Coeur και όσα 
άλλα τον περιμένουν.

οι άνθρωποί μας προτείνουν
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ΑΙΜΙΛΙΑ • ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ • ΧΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ • ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ •  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ • 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 • ΑΡΤΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ • 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 • ΔΑΛΚΙΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

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

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ • ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ • ΔΡΑΝΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ • ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ • ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • ΖΕΠΠΟΣ ΧΡΟΝΗΣ • ΖΩΓΛΟΠΙΤΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ • ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ • ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ • ΚΑΒΒΑΔΑ ΠΕΠΗ • ΚΑΙΤΤAΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥH • ΚΑΚΑΡΗ ΕΛΕΝΗ • ΚΑΛΑΒΡΟΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ • ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ • ΚΑΛΦΑΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • ΚΑΝΔΑΝΟΛΕΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ • 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 • ΚΟΤΣΟΡΩΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ • ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ • ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ • ΚΟΥΡΟΥΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/

ΝΟΣ • ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ • ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ • ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ • ΚΩΤΣΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ • ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ • ΛΑΖΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ 

• ΛΕΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ • ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ • ΛΙΑΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ • ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ • ΜΑΚΡΗ ΒΑΝΕΣΣΑ • ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ • ΜΑΝΩΛΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ • ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ • ΜΑΡΚAΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝOΣ • ΜΑΣΒΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ • ΜΑΤΖΟΥΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ • ΜΑΥΡΑΚΗ ΑΛΙΚΗ/ΝΕΦΕΛΗ

Οι αξίες μας:

Εκτίμηση και εμπιστοσύνη
στον άνθρωπο

Συνέπεια

Τίμιος πρωταθλητισμός

Φειδώ

Σύνεση


