
  
  



Βόλος, Δεκέμβριος 2010

Αγαπητοί μου συνεργάτες,

Με μεγάλη μου συγκίνηση συνειδητοποιώ πόσο γρήγορα έφθασε το 

πλήρωμα του χρόνου και με τη σειρά μου αρπάζω τη σκυτάλη από τον 

πατέρα μου συνεχίζοντας με ζήλο τον αγώνα που έκανε η οικογένειά 

μου εδώ και τρεις αιώνες. 

Είναι πολύ ιδιαίτερο για εμένα το γεγονός ότι αποτελώ την έβδομη 

γενιά της οικογένειάς μου η οποία παραλαμβάνει τον αλευρόμυλο. 

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά μέσα από την καρδιά μου όλους εσάς 

που τόσα χρόνια μας στηρίζετε και εμπιστεύεστε το μύλο μας. 

Σκοπός μου είναι ο Μύλος Λούλη να συνεχίσει να βρίσκεται πάντοτε 

στην κορυφή, στο πρώτο επίπεδο της ποιότητας, της εξυπηρέτησης 

και της καινοτομίας έτσι ώστε να μπορεί να προσφέρει σε εσάς, τους 

πολύτιμους πελάτες της, την καλύτερη δυνατή και ποιοτικά σταθερή 

πρώτη ύλη. 

Εύχομαι σε όλους σας κάθε καλό για τις δουλειές σας, τις οικογένειές 

σας και ο καινούργιος χρόνος να σας βρει γεμάτους υγεία.

                                                                           Μ
ε εκτίμηση,



Αγαπητέ Κύριε Κώστα,

Όλοι οι εργαζόμενοι σας ευχαριστούμε θερμά για το 

όμορφο τριήμερο που προσφέρατε σ’ εμάς και τις 

οικογένειές μας εδώ στην όμορφη Ερέτρια.

Πάντα όλοι μας ξέραμε ότι στο πρόσωπό σας δεν 

αντικρίζαμε μόνον τον εργοδότη αλλά και τον άνθρωπο 

εκείνο που με πραγματικό ενδιαφέρον στεκόταν αρωγός 

στη λύση των προβλημάτων του καθενός μας όταν
 του 

το ζητούσαμε.

Ο χρόνος πέρασε και έφθασε η μέρα που παραδώσατε 

τα ηνία του μύλου στο γιο σας. Σας ευχαριστούμε μέσα 

από την καρδιά μας για το όμορφο αυτό «ταξίδι» 

που κάναμε δίπλα ξεκινώντας από το 1975, όταν και 

αναλάβατε. Τα 35 αυτά χρόνια είναι γεμάτα αναμνήσεις 

που θα θυμόμαστε όλοι μας πάντοτε. 

Ευχόμαστε από τα βάθη της καρδιάς μας ο Πανάγαθος 

Θεός να συνεχίσει να είναι η σκέπη σας, να σας χαρίζει 

υγεία, ηρεμία κι ευτυχία για να ξεκουραστείτε από 

’δω και στο εξής πλάι σ’ αυτούς που αγαπάτε και σας
 

αγαπούν μέχρι τα βαθιά σας γεράματα.

                        Με ιδιαίτερη εκτίμηση αγάπη,
                                                                                   

   
                     Οι εργαζόμενοι του Μύλου

                                                                                                                         

...η παράδοση συνεχίζεται...
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Η Εύη Λούλη σε τρυφερές στιγμές με τον παππού της Ηλία Μάνο Η Ka Όλγα Μάνου-Λούλη σέρνει το χορό O Κων/νος. Λούλης επιδίδεται σε δεξιοτεχνικό τσάμικο

...και ο χορός καλά κρατεί.....και ο χορός καλά κρατεί...και ο χορ ς ρ
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Στις 10 Αυγούστου απεβίωσε στα 90 του χρόνια, 

ένα κορυφαίο κι αξιαγάπητο στέλεχος 

της εταιρείας µας, ο ∆ηµήτριος Ζάννης. 

Για σαράντα πέντε ολόκληρα χρόνια, 

από το 1945 έως το 1990, 

εργάστηκε στα τµήµατα αποθηκών, διαχειρίσεως, 

πωλήσεων και αγορών σίτου προσφέροντας 

στην εταιρεία µας ανεκτίµητες υπηρεσίες.


