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Σ
τη σύγχρονη ιστορία δεν υπάρχει φαινόμενο ανάλο-
γο της παγκόσμιας κρίσης που προκλήθηκε από την 
πανδημία του κορονοϊού. Πλήττει τον κόσμο μας, αλλά 
ταυτόχρονα και κάθε έναν μας προσωπικά. Ζούμε σε 

μια εποχή που αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις σε γεω-
πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο 
μοντέλου διακυβέρνησης, είτε αυτό αφορά κυβερνήσεις είτε 
εταιρείες. 

Κανένας κλάδος ή εταιρεία δεν θα μείνει αλώβητη, σε μικρό-
τερο ή μεγαλύτερο βαθμό, από αυτή την κρίση. 
Όμως, κάθε βαθιά κρίση μπορεί να είναι και μια τεράστια 
ευκαιρία συλλογισμού, ενδοσκόπησης, επανεκτίμησης 
στρατηγικών, ανανέωσης και εμπορικών ανοιγμάτων σε νέες 
συνεργασίες και αγορές.

Είμαι βέβαιος πως και εσείς, όπως κι εγώ, σκέφτεστε πως ο 
κόσμος μας δεν θα είναι ποτέ ο ίδιος. Ότι η κανονικότητα που 
ξέραμε και μέσα στην οποία λειτουργούσαμε έως τον Μάρτιο 
του 2020, δεν θα επιστρέψει ποτέ. 

Η «Νέα Κανονικότητα», η οποία διαμορφώνεται μπροστά στα 
μάτια μας, θα είναι μια κανονικότητα βιώσιμη και ελπιδοφό-
ρα μόνο εφόσον όλοι μας εστιάσουμε σε νέες συνεργασίες 
με οδηγό την καινοτομία, που θα διανοίξουν νέους δρόμους 
στο εμπόριο, στη βιομηχανία, στην αγορά εργασίας, και μόνο 
εάν όλοι μας θέσουμε σε προτεραιότητα τον Άνθρωπο και τη 

βιώσιμη ανάπτυξη της Ανθρωπότητας - σε άμεσο αλλά και 
μακροπρόθεσμο ορίζοντα. 

Σε επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης οφείλουμε όλοι να 
σκεφτόμαστε και να λειτουργούμε πλέον με προτεραιότητα 
το συμφέρον όλων των ενδιαφερόμενων μερών που συμ-
μετέχουν στο εταιρικό οικοσύστημα, εργαζομένων, πελατών, 
συνεργατών, μετόχων. 

Σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού και ανθρώπινου «κεφα-
λαίου» οφείλουμε να δώσουμε προτεραιότητα στη σωματική 
και ψυχική υγεία των ανθρώπων γύρω μας, των συναδέλφων 
και των συνεργατών μας.

Η προσέλκυση και βέβαια, η διατήρηση του ανθρώπινου 
ταλέντου αποτελεί και θα αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες 
προκλήσεις για το αύριο της επιχειρηματικότητας. Ευθύνη 
της ηγεσίας, ανεξαρτήτως επιπέδου, είναι να διασφαλίζει την 
αμοιβαία εκτίμηση και εμπιστοσύνη. Η Εταιρεία μας το έχει 
αποδείξει με την ιστορία της, εμείς οφείλουμε να το επιβεβαι-
ώνουμε καθημερινά με τη συμπεριφορά μας. 
Είναι αναγκαιότητα και όχι πολυτέλεια για μια βιώσιμη ανά-
πτυξη.

Ας ενώσουμε τα χέρια, τις ιδέες και τις δυνατότητές μας προς 
αυτή την κατεύθυνση. 

§ Μιχάλης Η. Οικονομάκης | Πρόεδρος Δ.Σ.
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Αποτελέσματα
Ομίλου A’
Εξαμήνου 2021

Δραστηριότητες 
Εταιρείας

Οι πωλήσεις του Ομίλου κατά την περίοδο  
1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου αυξήθηκαν κατά 63,4% 
και ανήλθαν σε €74,36 εκ. από €45,50 εκ. στις 
30.06.2020.
Το EBIDTA του Ομίλου αυξήθηκε κατά 141% και 
ανήλθε σε €6,03 εκ. από €2,50 εκ. στις 30.06.2020.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €4,71 εκ. 
σημειώνοντας αύξηση 262%, έναντι €1,30 εκ. 
το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Τα κέρδη μετά 
τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας 
αυξήθηκαν κατά 205% και ανήλθαν σε €2,72 εκ. 
έναντι €0,89 εκ. στις 30.06.2020. 
 
Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε 
κατά 36,6%, στα €15,68 εκ. από €24,75 εκ. στις 
31.12.2020 και ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός 
μειώθηκε κατά 73,3% και ανήλθε σε €3,65 εκ. 
από €13,72 εκ. στις 31.12.2020. Τα μετρητά και 
ισοδύναμα αυξήθηκαν κατά 9,2% στα €12 εκ. στις 
30.06.2021 από €11 εκ. στις 31.12.2020.

Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή 
θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς 
τα διαθέσιμα και ισοδύναμα) στις 30.06.2021 ήταν 
55,6%. 

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 (27/09/2021) 7

Κεφαλαιοποίηση (εκατ. ευρώ) 49,5

Αριθμός Μετοχών 7.070.400

ASE Code  ΠΕΤΡΟ

Free Float 52,7%

Στατιστικά Στοιχεία

Max 52 εβδομ. 7,88

Min 52 εβδομ. 4,00

οικονομικά αποτελέσματα

(ποσά σε χιλ. ευρώ)

Kύκλος
Εργασιών

45.507

74.359

2020 2021

Μεταβολή

63,4%

(μετά από φόρους
και δικαιώματα 
μειοψηφίας - 

ποσά σε χιλ. ευρώ)

Κέρδη

894

2.728

2020 2021

Μεταβολή

205%

(ποσά σε χιλ. ευρώ)

Ίδια Κεφάλαια

36.063
37.960

2020 2021

Μεταβολή

5,26%
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Above and Beyond:
Η Land Rover υποστηρίζει
την πρώτη πλήρως
επανδρωμένη διαστημική πτήση 
της Virgin Galactic

«S
paceport New 
Mexico, Κυριακή 
11 Ιουλίου 2021»: 
Η Land Rover 
είχε τη δική 

της συνεισφορά στην αποστολή της 
Virgin Galactic, η οποία ολοκλήρωσε 
την πρώτη της πλήρως επανδρωμέ-
νη διαστημική πτήση, με τον ιδρυτή 
Sir Richard Branson ως έναν από 
τους τέσσερεις Ειδικούς Αποστολής 
(Mission Specialists).

Το διαστημικό σκάφος με την ονομα-
σία SpaceShipTwo Unity ταξίδεψε με 
τέσσερεις Ειδικούς Αποστολής και 
δύο πιλότους. Το εξαμελές πλήρωμα 
ξεκίνησε και ολοκλήρωσε την απο-

στολή του στο διαστημικό αεροδρόμιο 
America στο New Mexico. 

Ο Sir Richard έφτασε για την αποστο-
λή του «Unity 22» με ένα Range Rover 
Astronaut Edition και μετά από μία 
ασφαλή προσγείωση το σκάφος του 
ρυμουλκήθηκε από ένα Land Rover 
Defender 110 μέχρι το σημείο που 
περίμενε το κοινό.

Η τέταρτη επανδρωμένη διαστημική 
πτήση της εταιρείας ήταν η πρώτη 
που μετέφερε πλήρες πλήρωμα. Τα 
μέλη του πληρώματος βίωσαν στιγ-
μές πλήρους έλλειψης βαρύτητας και 
απόλαυσαν απίστευτες εικόνες της 
Γης από το διάστημα.

Άτομα από όλο τον κόσμο παρακο-
λούθησαν τη διαστημική πτήση σε 
livestreaming, βλέποντας από πρώτο 
χέρι την εξαιρετική εμπειρία που δη-
μιουργεί η Virgin Galactic για μελλο-
ντικούς αστροναύτες. 

«Πρόκειται για ένα απίστευτο τεχνικό 
και ανθρώπινο επίτευγμα από την 
ομάδα της Virgin Galactic καθώς 
έδωσαν στην έννοια της προσωπικής 
περιπέτειας μία συναρπαστική νέα 
διάσταση», δήλωσε ο Joe Eberhardt, 
Πρόεδρος & CEO, Jaguar Land Rover 
North America. «Η Land Rover 
νιώθει υπερήφανη που υποστήριξε 
αυτήν τη συναρπαστική αποστολή και 
ανυπομονούμε να υποστηρίξουμε 

εσωτερικά νέα

04 σεπτέμβριος 2021
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όλες τις πτήσεις στο μέλλον». 
Η Virgin Galactic είναι η πρώτη στον 
κόσμο εμπορική «διαστημική» εται-
ρεία. Έχει ήδη υπογράψει με περίπου 
600 Μελλοντικούς Αστροναύτες πελά-
τες, που θα μεταφέρονται στις πτήσεις 
τους με οχήματα της Land Rover.

Τα Land Rovers αποτελούν μέρος της 
καθημερινές ζωής της ομάδας της 
Virgin Galactic, αναλαμβάνοντας τη 
ρυμούλκηση των διαστημικών οχη-
μάτων, τη μεταφορά εξοπλισμού και 
τον καθαρισμό των διαδρόμων πριν 
από την απογείωση για την πρώτη 
ιδιωτική εταιρεία που θα μεταφέρει 
ανθρώπους στο διάστημα σε ένα σκά-
φος σχεδιασμένο για εμπορική χρήση. 

Ο Stephen Attenborough, Chief 
Customer Officer της Virgin Galactic, 
δήλωσε: «Η Land Rover βρίσκεται στο 
πλευρό μας, μας υποστηρίζει και απο-
τελεί μέρος της καθημερινής ζωής 
μας στην Virgin Galactic από το 2014. 

Ταίριαξε άριστα που αυτά τα ικανά, 
πολυτελή και εμβληματικά οχήματα 
πλαισίωσαν τους πρωταγωνιστές στο 
σημερινό ιστορικό γεγονός. Ανυπο-
μονούμε για την έναρξη μιας πλήρως 
εμπορικής υπηρεσίας και είμαστε 
τρομερά χαρούμενοι που ξέρουμε ότι 
η Land Rover θα προχωρήσει «Above 
& Beyond», καθώς μαζί «ανοίγουμε» 
το διάστημα προκειμένου να αλλάξου-
με τον κόσμο για καλό σκοπό». 

Ο ιδρυτής της Virgin Galactic Sir 
Richard Branson και ο Chief Creative 
Officer της Jaguar Land Rover Prof 
Gerry McGovern OBE αποκάλυψαν 
το Range Rover Astronaut Edition το 
2019. 

Κατασκευασμένα από το τμήμα Land 
Rover SV Bespoke και διαθέσι-
μα αποκλειστικά για Μελλοντικούς 
Αστροναύτες πελάτες της Virgin 
Galactic, αυτά τα πολυτελή SUV τι-
μούν τις κοινές αξίες της συνεργασίας 
και την ιστορική συμβολή της κοινό-
τητας των Μελλοντικών Αστροναυτών 
να γίνει το διάστημα προσβάσιμο σε 
όλη την ανθρωπότητα.

εσωτερικά νέα
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Νέο Land Rover Defender V8 
Bond Edition εμπνευσμένο
από το No Time To Die

Τ
ο τμήμα Land Rover SV 
Bespoke δημιούργησε μία νέα 
έκδοση, προς τιμήν της 25ης 
κινηματογραφικής ταινίας του 

James Bond, No Time To Die, εν όψει 
της παγκόσμιας πρεμιέρας του στο 
τέλος του μήνα.

Διαθέσιμο για παραγγελία σε έκδοση 
Defender 110 ή 90 και εμπνευσμένο 

από τις προδιαγραφές των Defenders 
που εμφανίζονται στο No Time To Die, 
το μυστηριώδες Defender V8 Bond 
Edition περιλαμβάνει ένα Extended 
Black Pack με ζάντες αλουμινίου Luna 
22” σε Gloss Black, χαρακτηριστικές 
δαγκάνες εμπρός φρένων Xenon Blue 
και πίσω σήμα «Defender 007». 

Οι εξατομικευμένες πινελιές επε-

κτείνονται στο πρακτικό εσωτερικό 
με φωτιζόμενες πλάκες μαρσπιέ 
«Defender 007» και ειδικά σχεδιασμέ-
νο animation εκκίνησης στην οθόνη 
αφής του Pivi Pro infotainment που 
τιμά τη μακρά συνεργασία της Land 
Rover με το James Bond franchise. Τη 
νύχτα, οι πελάτες θα μπορούν να βλέ-
πουν το γραφικό ‘007’ να προβάλλεται 
στο έδαφος από τα φώτα υποδοχής.

εσωτερικά νέα

06 σεπτέμβριος 2021
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Διαθέσιμο αποκλειστικά σε μόλις 300 
αγοραστές από όλο τον κόσμο, το εσω-
τερικό του Defender V8 Bond Edition 
περιλαμβάνει πλακέτα χαραγμένη 
μέσω λέιζερ με σήμανση «one of 300» 
και το λογότυπο του SV Bespoke. Κάθε 
όχημα φιλοτεχνείται από τους ειδικούς 
εξατομίκευσης του SV Bespoke στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. 

Ο Finbar McFall, Brand Director της 
Land Rover, δήλωσε: «Η έκδοση Land 
Rover Defender V8 Bond Edition είναι 

μία αποκλειστική εκδοχή του ισχυρό-
τερου Defender παραγωγής που έχει 
κατασκευαστεί ποτέ, εμπνευσμένη 
από τα οχήματα της ταινίας No Time To 
Die. Σημείο συνάντησης δύο μεγάλων 
Βρετανικών brands, τιμά με τον καλύτε-
ρο τρόπο την 38χρονη σχέση της Land 
Rover με τον James Bond».

Τα Defenders βρίσκονται στην καρδιά 
της δράσης στο No Time To Die μαζί 
με τα δυο Range Rover Sport SVR. 
Ένα Range Rover Classic κι ένα Land 
Rover Series III εμφανίζονται επίσης 
στην ταινία, η οποία θα κυκλοφορήσει 
στις κινηματογραφικές αίθουσες σε 
όλο τον κόσμο από τις 30 Σεπτεμβρίου 
2021. 

Η Bond Edition βασίζεται στο πρόσφα-
τα λανσαρισμένο Defender V8. Χρη-
σιμοποιεί έναν υπερτροφοδοτούμενο 
βενζινοκινητήρα 5.0L, που αποδίδει 
ισχύ 525PS, ροπή 625Nm και συνδυά-
ζεται με οκτατάχυτο αυτόματο κιβώτιο. 
Το Defender V8 90 έχει επιτάχυνση 
0-100km/h σε 5,2 δευτερόλεπτα) και 
αναπτύσσει τελική ταχύτητα 240km/h. 

Αναβαθμίζει τις επιδόσεις και προάγει 
την εμπειρία οδηγού συνδυάζοντας τον 
V8 με ειδικές βελτιώσεις της ανάρτη-
σης και του κιβωτίου, με στόχο να είναι 
το ταχύτερο και πιο δυναμικό Defender 
όλων των εποχών. 

Με μοναδικές βελτιώσεις στην ανάρ-
τηση και το κιβώτιο, συμπεριλαμβανο-
μένων ειδικών συντελεστών ελατη-
ρίων και αποσβεστήρων, και ένα νέο 
ηλεκτρονικό, ενεργό πίσω διαφορικό 
(Electronic Active Rear Differential), το 
Defender V8 προσφέρει πιο ευέλικτη 
και συναρπαστική συμπεριφορά με 
ανώτερο έλεγχο του αμαξώματος - όλα 
συνοδευόμενα από τον χαρακτηριστικό 
ήχο του υπερτροφοδοτούμενου V8.

εσωτερικά νέα
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Ράλι Ακρόπολις:
«Παιχνιδάκι» οι ειδικές
διαδρομές για το Isuzu D-Max

Το Ράλι Ακρόπολις επέστρεψε ύστερα 
από 8 χρόνια ως αγώνας του Παγκο-
σμίου Πρωταθλήματος Ράλι της FIA. 
Ο φημισμένος αγώνας πραγματοποιή-
θηκε στο διάστημα 9-12 Σεπτεμβρίου, 
ενώ η επίσημη εκκίνηση έγινε κάτω 
από την Ακρόπολη, όπως προστάζει η 
παράδοση.
To εντυπωσιακό σε εμφάνιση Isuzu 
D-Max κινήθηκε, φυσικά, πολύ άνετα 
στις ειδικές διαδρομές!

εσωτερικά νέα
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Δυναμική ανάπτυξη του Δικτύου Εγκεκριμένων 
Συνεργείων Shell Helix στην Ελλάδα
To Δίκτυο Εγκεκριμένων Συνεργείων Shell Helix εφαρμόζεται παγκοσμίως και έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα στις αγο-
ρές της Ευρώπης και της Ασίας. Στην Ευρώπη υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάνω από 700 συνεργεία. Στην Ελλάδα, 
το Δίκτυο ξεκίνησε να αναπτύσσεται το 2019 και ήδη αποτελείται από 24 συνεργεία αυτοκινήτων, που επιλέγονται 
με αυστηρά κριτήρια και μοιράζονται τις ίδιες αξίες που διέπουν τα λιπαντικά της Shell.
Οι μορφές που μπορεί να πάρει 
ένα Εγκεκριμένο Συνεργείο 
Shell Helix είναι ευέλικτες. Για 
κάθε, σχεδόν, ενδιαφερόμενο 
συνεργείο προσφέρονται επιλο-
γές, οι οποίες προσαρμόζονται 
ανάλογα με την τοποθεσία και 
τον διαθέσιμο χώρο. 
Οι συμμετέχοντες στο Δίκτυο 
συμβάλλουν ενεργά στη δια-
μόρφωση της τελικής εικόνας 
του συνεργείου. Μετά την έντα-
ξη ενός συνεργείου στο Δίκτυο, 
η Εταιρεία μας διατηρεί μία 
συνεχή και δυναμική σχέση.

Τον Σεπτέμβριο πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες 
αναβάθμισης της υποδομής τηλεπικοινωνιών και δεδομένων 
στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στην Ιερά Οδό. Το κτίριο της 
Διοίκησης και των Επιχειρηματικών Μονάδων Φορτηγών και 
Λεωφορείων, LCV και Geotech απέκτησαν νέες, μοντέρνες 
καμπίνες διασύνδεσης με ταχύτητες έως 10Gbps, δηλαδή 
100 φορές ταχύτερες σε σχέση με πριν. Οι υπόλοιποι χώροι 
διασυνδέονται πλέον με το Computer Room με ταχύτητες 
1Gbps, δηλαδή 10 φορές γρηγορότερα από πριν. Η συγκεκρι-
μένη αναβάθμιση θα ολοκληρωθεί εντός του έτους. Τέλος, η 
εσωτερική επικοινωνία των servers θα ανέβει στα 40Gbps 
(400 φορές ταχύτερη) με την παραλαβή του νέου hardware. 
Οι δυνατότητες της υποδομής είναι πλέον επαρκείς, αφενός 
για να υποστηρίξουν τη διακίνηση μεγάλων πακέτων δεδο-
μένων καθώς και πολλών και ταυτόχρονων video κλήσεων 
αφετέρου για να επιτρέψουν την εγκατάσταση του νέου υπερ-
σύγχρονου τηλεφωνικού κέντρου.

Σε εξέλιξη η αναβάθμιση υποδομών
τηλεπικοινωνιών και δεδομένων

εσωτερικά νέα
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Tohatsu:
Συναρπαστικές ταξιδιωτικές εμπειρίες με ασφάλεια

Μεγάλη συγκίνηση και super διασκέδα-
ση χαρίζει η ολοκαίνουρια σειρά TOHATSU 
75/90/100/115/140Hp. κατά τις εξορμήσεις 
ψαρέματος και όχι μόνο, προσφέροντας μοναδική 

αίσθηση ελευθερίας και ασφάλειας στο ταξίδι.
Η κληρονομιά των βέλτιστων επιδόσεων και των πιο αξιό-
πιστων κινητήρων της αγοράς συνεχίζεται με τον δυναμικό 
σχεδιασμό και τις εκλεπτυσμένες λεπτομέρειες των ολοκαί-
νουριων 4-χρονων εξωλέμβιων MFS75/90/100/115/140 με 
τα καινοτόμα και κορυφαία χαρακτηριστικά. Η σειρά μπορεί 
να εφαρμοστεί σε οποιονδήποτε τύπο σκάφους, από ελαφριά 
έως βαριά σκάφη, αναψυχής ή εμπορικά.
Με τη συνέργεια της βελτιστοποιημένης απόδοσης 4-2-1 
εξάτμισης και του βελτιστοποιημένου προγραμματισμού ECU, 
παρέχει ισχυρή επιτάχυνση όταν χρειάζεται για να φτάσει το 
σκάφος γρηγορότερα στην τελική ταχύτητα και σε σύντομο 
χρονικό διάστημα.
Τα προϊόντα είναι εξοπλισμένα με τυπικά χαρακτηριστικά, 
όπως το μεταβλητό σύστημα ρελαντί που επιτρέπει να αλλά-
ζει ο χειριστής την ταχύτητα αδράνειας από 650 σε 850 σ.α.λ., 
με χαμηλή σχέση μετάδοσης (2.08: 1) που προσφέρει την 
πιο χαμηλή ροπή που χρειάζεται το σκάφος, με ένα σύστημα 
καθαρισμού γλυκού νερού σχεδιασμένο για να απλοποιεί 
τον καθαρισμό ρουτίνας, καθώς και έναν εναλλάκτη 41 amp. 
υψηλής απόδοσης. 

Για να εξασφαλίσει μεγάλη διάρκεια ζωής και μείωση βά-
ρους, η Tohatsu βελτιστοποίησε κάθε σχετικά βαρύ εξάρτη-
μα, όπως η κυλινδροκεφαλή, η πολλαπλή εξάτμιση, η βάση 
κινητήρα, η ελαιολεκάνη, η κάτω μονάδα, που έχει υποστεί 
επεξεργασία για καλύτερη προστασία κατά την ανοδίωση, 
ώστε να αναπτυχθεί ακόμη καλύτερη αντοχή στη διάβρωση 
και να παραταθεί η διάρκεια ζωής του κινητήρα. Τα μπουζί 
έχουν τοποθετηθεί στρατηγικά στο κέντρο κάθε θαλάμου 
καύσης για πιο αποτελεσματική καύση με βέλτιστη αγωγή 
θερμότητας και αποτέλεσμα την ομαλή λειτουργία και οικο-
νομία καυσίμου.
Τέλος, η βελτιστοποιημένη απόδοση εξάτμισης 4-2-1 με 
τη δομή του λαβύρινθου συμβάλλει στη μεγάλη ησυχία σε 
χαμηλές στροφές.

εσωτερικά νέαεσωτερικά νέα
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Η Εταιρεία μας συμμετείχε στην πρώτη διε-
θνή έκθεση Άμυνας και Ασφάλειας DEFEA 
(Defence Exhibition Athens), η οποία 
πραγματοποιήθηκε στις 13-15 Ιουλίου στον 
εκθεσιακό χώρο Metropolitan Expo στην 
Αθήνα, με προϊόντα της Zodiac MILPRO, 
που κατασκευάζει υψηλών προδιαγραφών 
φουσκωτά σκάφη για αμυντικούς αλλά και 
επιχειρησιακούς στρατιωτικούς σκο-
πούς. Στο περίπτερό μας παρουσιάστηκε 
ένα 5μετρο σκάφος που αντιπροσωπεύει 
την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην 
κατηγορία του, προσελκύοντας το ενδιαφέ-
ρον Ελλήνων αλλά και ξένων υποψήφιων 
αγοραστών. Ο Διευθυντής Πωλήσεων της 
Ευρώπης, κ. Nedialkov, μας τίμησε με την 
παρουσία του.

Προβολή της Zodiac MILPRO 
στην έκθεση DEFEA

Παράδοση σκάφους Zodiac 
σε πελάτη στην Ύδρα
Στις αρχές Ιουλίου διανύσαμε απόσταση 45 
ν.μ. με κακό καιρό για να παραδώσουμε σε 
πελάτη μας στην Ύδρα το νέο μοντέλο Zodiac 
Medline 680 RIB. Το σκάφος με την καρίνα 
με το βαθύ V, που φέρει Evinrude 250ΧL G2 
εξωλέμβια μηχανή και βοηθητική μηχανή 
Tohatsu 8Hp, ανταποκρίθηκε άριστα στις 
δύσκολες συνθήκες. Εκτός από ισχύ και δύ-
ναμη, έχει πολύ πλούσιο εξοπλισμό, όπως 
ενσωματωμένο δοχείο βενζίνης 200λ., GPS, 
ηλεκτρική άγκυρα, τέντα ηλίου, ξαπλώστρες 
πλώρης/πρύμης, ηλεκτρικό ψυγείο κ.ά.

Παρόμοιο σκάφος, δηλαδή το μικρότερο της 
σειράς New Medline που αποτελείται από 
μοντέλα μήκους 7,5μ. έως 9μ. με μικρή κα-
μπίνα, παραδόθηκε μέσα στις πρώτες μέρες 
του Ιουλίου σε άλλους δύο πελάτες.
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OleoMac: Λύσεις για τη φροντίδα του κήπου 
κατά τους φθινοπωρινούς μήνες

Κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες 
υπάρχει η αντίληψη ότι οι εργασίες για την περιποίηση 
των κήπων και καλλιεργειών είναι περιορισμένες. 
Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι, ακόμη και αν τα φυτά 

είναι γενικά αδρανή σε αυτήν την περίοδο, υπάρχουν πολλές 
δουλειές που πρέπει να γίνουν. Κατ' αρχάς, το φθινόπωρο και 
ο χειμώνας είναι η καλύτερη στιγμή για «ξηρό κλάδεμα». Επι-
πλέον, οι συνθήκες κρύου, υγρασίας και χαμηλού φωτισμού, 
που χαρακτηρίζουν αυτή την περίοδο, μπορούν να βλάψουν 
τον κήπο σας, οπότε χρειάζεται να προσέξετε και να συνεχίσε-
τε να φροντίζετε τα φυτά και το γκαζόν σας. Για την προσεκτική 
συντήρησή τους σας δίνουμε τις παρακάτω συμβουλές:

Φυτά
Το χειμερινό κλάδεμα είναι μία από τις κύριες εργασίες που 
πρέπει να γίνουν στον κήπο, ειδικά στα φυλλοβόλα φυτά. Το 
ξηρό κλάδεμα περιλαμβάνει την αφαίρεση νεκρών, σπα-
σμένων ή ασθενών κλαδιών, καθώς και την αραίωση της 
βλάστησης αφαιρώντας εντελώς ή αραιώνοντας τα πυκνά 
κλαδιά. Η καλύτερη περίοδος τόσο για το θεραπευτικό όσο 
και για το συνηθισμένο κλάδεμα είναι από τα μέσα του 
φθινοπώρου μέχρι και το τέλος του χειμώνα, από τον Οκτώ-
βριο έως τα τέλη Φεβρουαρίου. Τα φυτά είναι αδρανή κατά 
τη διάρκεια αυτής της περιόδου και υπάρχει μόνο χαμηλός 
κίνδυνος προσβολής από παράσιτα, τα οποία μπορεί να 
διεισδύσουν στις κοπτικές πληγές που προκαλούνται από το 
κλάδεμα.
Ανάλογα με την ανάγκη μπορείτε να εκτελέσετε χειμερινό 
κλάδεμα χρησιμοποιώντας εργαλεία κλαδέματος, όπως το 
τηλεσκοπικό κονταροπρίονο OleoMac PPX 271 ή ένα κλα-
δευτικό αλυσοπρίονο όπως το GST 250, τα οποία συνδυάζουν 
υψηλή απόδοση, χαμηλό βάρος και αξεπέραστη εργονομία.

Γκαζόν
Εκτός από τα φυτά, ο χορτοτάπητας χρειάζεται επίσης φροντί-
δα κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου. Κρατήστε μακριά από 
τον χλοοτάπητα πεσμένα φύλλα, υπολείμματα κλαδέματος και 
χορτολίπασμα από το κούρεμα του γκαζόν. Αυτού του είδους 
η περιποίηση είναι σημαντική όχι μόνο για λόγους αισθητικής 
αλλά και για την υγεία του γκαζόν, που πρέπει να είναι σε θέση 
να αναπνέει και να έχει τη μέγιστη δυνατή έκθεση στον ήλιο.
Η χρήση τσουγκράνας είναι η παραδοσιακή μέθοδος ή, εάν 
θέλετε να εργαστείτε πιο γρήγορα και να αποφύγετε φθορά 
του χλοοτάπητα, ένας φυσητήρας είναι η ιδανική λύση. Το 
νέο μοντέλο φορητού φυσητήρα BV 250 OleoMac μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και σαν απορροφητήρας με λειτουργία τεμα-
χισμού για μείωση του όγκου των απορριμμάτων.
Η έλλειψη ηλιακού φωτός και οι χαμηλές θερμοκρασίες το 
φθινόπωρο και τον χειμώνα αποδυναμώνουν το γρασίδι, το 
οποίο τείνει να γίνει κίτρινο, λεπτό και να είναι επιρρεπές σε 
ασθένειες, ενώ δημιουργεί τις καλύτερες συνθήκες για την 
ανάπτυξη βρύων και ζιζανίων. Πριν φτάσει το έντονο κρύο 
στον κήπο σας πραγματοποιήστε χειμωνιάτικη λίπανση στο 
γκαζόν χρησιμοποιώντας λίπασμα NPK: συγκεκριμένα, το 
κάλιο κάνει το γρασίδι πιο ανθεκτικό στο κρύο και τις ασθέ-
νειες, ενώ ταυτόχρονα το βοηθά να παραμείνει πράσινο. Κατά 
τη διάρκεια της λίπανσης, μπορείτε, επίσης, να εμπλουτίσετε 
το έδαφος του γκαζόν χρησιμοποιώντας οργανικές ουσίες, 
έτσι ώστε το γρασίδι να τρέφεται καλά κατά τη διάρκεια της 
χειμερινής περιόδου.

Η OleoMac προσφέρει καινοτόμες λύσεις για όλες τις φθι-
νοπωρινές και χειμερινές εργασίες του κήπου, με ευρεία 
γκάμα προϊόντων που εξυπηρετούν από ερασιτέχνες χομπί-
στες μέχρι επαγγελματίες κηπουρούς.

εσωτερικά νέα
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Προσοχή στο κενό... μεταξύ διακοπών
και καθημερινότητας
Η βαλίτσα μου χάσκει ακόμα στο πάτωμα του δωματίου 
μου και δεν ξέρω εάν με παρακαλεί να την αδειάσω ή να 
την ξαναγεμίσω και να φύγω! 
Δύσκολη η επιστροφή στην καθημερινότητα μετά τις δια-
κοπές, ειδικά όταν ο καιρός παραμένει καλοκαιρινός. Συ-
νήθως μας παρασύρει η δίνη του «σχολικού» προγραμ-
ματισμού, αλλά οι ευχές «Καλό Φθινόπωρο» ή «Καλό 
Αποκαλόκαιρο» κάπως με μελαγχολούν και με ρίχνουν. 
Δεν σχολιάζω καν το «Και τώρα τα κεφάλια μέσα»…
Ο τρόπος που έχω βρει για να καταπολεμήσω αυτήν τη 
μελαγχολία είναι απλός: πηγαίνω σε όσες περισσότερες 
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις μπορώ! Θέατρο, συναυλία, 
εκθέσεις, κινηματογράφο κ.ο.κ. 
Κάπως έτσι βρέθηκα ένα δροσερό βραδάκι στις κερκί-
δες του Κατράκειου Θεάτρου να ακούω τον Σωκράτη να 
τραγουδάει για την Ανδρομέδα και την Ιουλία για τα έρημα 
κορμιά. Γύρω μου κόσμος τραγουδούσε κάτω από τις 
μάσκες, οι αριθμημένες θέσεις και το υγειονομικό πρω-
τόκολλο μάς κράτησαν υποχρεωτικά ξεκούραστους και η 
απαραίτητη κρύα μπιρίτσα συνόδευσε την ευδαιμονία. Στο 
τέλος της βραδιάς, η μουσική είχε κάνει τη δουλειά της, 
μας είχε ταξιδέψει! 
Μια άλλη βραδιά βρέθηκα στο αγαπημένο Κηποθέατρο 
Παπάγου, εφοδιασμένη με φουτεράκι και ανυπομονησία 
για να παρακολουθήσω την παράσταση «Ορέστης» που 
ομολογώ δεν είχα ξαναδεί.
 Όταν τελείωσε η παράσταση χειροκρότησα μουδιασμένα 
από σεβασμό στην προσπάθεια, αλλά με μια τεράστια απο-
ρία. Τι είδαν μόλις τα ματάκια μου; Πολύ κακή σκηνοθεσία, 
ανύπαρκτος χορός, τα ρούχα κακής αισθητικής που δεν 
εξυπηρετούσαν τον σκοπό του έργου και μια κορύφωση 
που δεν ήρθε ποτέ. Ακολούθησε δίωρη ανάλυση του έργου 
με την παρέα μου και μια κατά τύχη συνάντηση με μέλη του 

θιάσου σε ένα από τα διπλανά μπαράκια (ναι, τα σχόλιά μας 
δεν ήταν θετικά, όχι, ευτυχώς δεν μας άκουσαν).
Μεσολάβησαν και άλλες εκδηλώσεις, αλλά η αγαπημένη 
μου ήταν οι «Ιππείς» του Αριστοφάνη στον χώρο «Σχολείο 
Ειρήνης Παπά» του Εθνικού Θεάτρου (πολύ κοντά στην 
Εταιρεία μας). Ο χορός συγκλονιστικός, οι χορογραφίες, 
η μουσική, η εκφορά του λόγου, ο παλμός, η ένταση, το 
γέλιο! Μακάρι να μπορούσα να σας το προτείνω νωρίτε-
ρα. Ήταν από αυτές τις παραστάσεις που συγκινούν και 
ξεχνιούνται δύσκολα. 
Εάν θα έπρεπε κάπως να τα συνδέσω όλα, θα έλεγα ότι 
από όλες τις εκδηλώσεις που παρακολουθώ, νιώθω πά-
ντα κερδισμένη, είτε μου άρεσαν είτε όχι. Η τέχνη ηρεμεί 
την ψυχή και γεμίζει το μέσα μας. Οπότε μην σας ανησυ-
χεί το κενό μεταξύ διακοπών και καθημερινότητας, απλά 
γεμίστε το με τέχνη!

Υ.Γ. Τελικά, εκτός από το κενό, γέμισα και τη βαλίτσα μου 
και έφυγα για Ιορδανία. Περιγραφή της εμπειρίας αυτής 
σε ένα επόμενο Μεταξύ μας.

Όλοι νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά και ευχόμαστε τα κα-
λύτερα στα παιδιά των συναδέλφων μας που πέτυχαν 
στις πανελλαδικές εξετάσεις:
 
• Στην Ελευθερία, κόρη του κυρίου Αθανάσιου 

Λαζαρίδη, Διευθυντή Πληροφορικής, που πέρασε 

στο Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του 
Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

• Στην Δέσποινα, κόρη του κυρίου Δαρδανού Γκίκα 
από την ΕΜ JLR που θα φοιτήσει στο Τμήμα 
Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων.

Συγχαρητήρια στους επιτυχόντες!

§ Αλίκη-Νεφέλη Μαυράκη | Petrogen
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Αγαπητέ συνάδελφε Νίκο Νικολάου

Χάρη στο εκπληκτικό συγγραφικό σου ταλέντο και την αγάπη σου 
για τα ταξίδια, για 8 συναπτά χρόνια ζωντάνεψαν
μπροστά μας απίθανες διαδρομές και τοποθεσίες,
που μας μάγεψαν και μας έκαναν να ονειρευτούμε!

Σε ευχαριστούμε για την πολύτιμη βοήθειά σου!
Ανυπομονούμε για τις νέες ταξιδιωτικές σου εμπειρίες!

Σεπτέμβριος 2021

Εκ μέρους όλης της ομάδας
του «Μεταξύ μας»

Αθηνά Τσιάγκα
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• 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 • ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ • ΜΗΖΥΘΡΑΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ • ΜΗΤΡΑΚΗ ΓΙΩΤΑ • ΜΗΤΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ • ΜΙΧΑΛΟΥΤΣΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ • ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ • ΜΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • 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 • ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ • ΟΝΟΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ • ΠΑΓΚΡΑΚΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ • ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΗΣ 

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

ΒΙΚΥ • 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 • ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ • ΣΕΡΙΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ • ΣΚΙΑΔΑ ΜΑΡΙΑ • ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΠΛΟΥΜΗ • 

ΣΤΑΥΡOΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ • ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ • ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥ ΣΟΦΙΑ • ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ • ΤΖΙΑΛΑΣ ΝΙΚΟΣ • ΤΟΡΠΟΥΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

• ΤΣΑΛΜΑΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ • ΤΣΙΑΓΚΑ ΑΘΗΝΑ • ΤΣΟΛΙAΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ • ΤΣΟΜΗ ΜΑΡΙΑ • ΤΣΩΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ • ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ • ΦΩΛΙΑ 

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


