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(Μονάδες 25)

Η συνεχής ενηµέρωση για πρόληψη καρδιακών νοσηµάτων, αλλά
ταυτόχρονα και η ωραία εµφάνιση στις παραλίες, θα κάνει
ίσως πολλούς, που µέχρι σήµερα ανέβαλλαν την προσπάθεια
να χάσουν τα περιττά τους κιλά, να πάρουν την απόφαση και
να προσπαθήσουν να ακολουθήσουν, σταθερά, ένα πρόγραµµα
που θα τους βοηθήσει να φέρουν τελικά το επιθυµητό
αποτέλεσµα – να απαλλαγούν από τα περιττά κιλά που έχουν.
Αρχικά θα πρέπει να τονίσουµε τη σωστή προσέγγιση που θα
χρησιµοποιείται στο πώς θα ορίσει κάποιος πόσο περιττό
βάρος έχει: Ο προσδιορισµός του ποσοστού λίπους που έχει
ένα άτοµο σε σύγκριση µε το ποσοστό που θα θεωρείται
αποδεκτό είναι ο πιο σωστός τρόπος να υπολογίσει το άτοµο
πόσα περιττά «κιλά» έχει. Σ’ αυτήν την περίπτωση,
γίνεται µια µέτρηση του ποσοστού του λίπους ενός
οργανισµού και υπολογισµός των κιλών λίπους που έχει,
γίνεται σύγκριση µε τους αντίστοιχους αριθµούς που πρέπει
να έχει και έτσι καθορίζεται ποιος θα είναι ο στόχος του.
Με τη µέτρηση του λίπους µπορεί επίσης να διαπιστώσει
κάποιος κατά πόσο µε τη δίαιτα που ακολουθεί, πάντα
κατόπιν συµβουλής διαιτολόγου, µειώνεται το λίπος του
οργανισµού του όπως θα ’πρεπε να συµβαίνει ή αν χάνονται
υγρά ή φθείρονται οι ιστοί του σώµατός του.
Η λιποµέτρηση µπορεί να γίνει µε διάφορους τρόπους. Η
πιο παλιά µέθοδος που εξακολουθεί να χρησιµοποιείται και
σήµερα σε πειράµατα είναι η υποβρύχια µέτρηση. Σύµφωνα
λοιπόν, µε τη µέθοδο αυτή το άτοµο του οποίου το λίπος θα
µετρηθεί βυθίζεται σε µια συγκεκριµένη ποσότητα νερού.
Με τις µετρήσεις που γίνονται και την επεξεργασία τους,
µε σχετικές εξισώσεις, υπολογίζεται το πόσο λίπος έχει το
σώµα του. Μια άλλη µέθοδος είναι εκείνη µε τους µετρητές
χεριού που χρησιµοποιούνται για µέτρηση του λίπους σε
διάφορα µέρη του σώµατος. Οι χειριστές, µε την
ειδικότητα που έχουν, µετά από επεξεργασία των αριθµών
αυτών υπολογίζουν το ποσοστό λίπους στο σώµα. Τα
αποτελέσµατα της µεθόδου αυτής εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό
από την ικανότητα του χειριστή να µετρά σταθερά στο ίδιο
σηµείο.
Σύνολο λέξεων 447
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ΘΕΜΑ ∆ΕΥΤΕΡΟ – ΛΥΣΗ

(Μονάδες 25)

Ο Οδυσσέας, ο γιος του Λαέρτη, ήταν ο βασιλιάς της Ιθάκης.

∆εν

είχε δεσµευτεί µε όρκο στον Τυνδάρεο και είναι αλήθεια ότι
προσπάθησε να αποφύγει τη συµµετοχή του στην εκστρατεία, γιατί
υπήρχε χρησµός ότι θα γυρνούσε είκοσι χρόνια µετά ολοµόναχος.

Για

το λόγο αυτόν προσποιήθηκε τον τρελό, το τέχνασµά του αποκαλύφτηκε
από τον Παλαµήδη κι από εκείνη τη στιγµή αποφάσισε να συµβάλει µε
όλες του τις δυνάµεις στην επιτυχία της εκστρατείας.
Ο Οδυσσέας έφερε µαζί του στην Τροία δώδεκα καράβια.

Οι Αχαιοί

όµως υπολόγιζαν πιο πολύ σ' αυτόν τον ίδιο και στην πολύπλευρη
προσωπικότητά του και όχι στη στρατιωτική του δύναµη.

Συγκέντρωνε

στο πρόσωπό του τον άνθρωπο των λόγων και των έργων µαζί.

Ο

Όµηρος δεν κάνει οικονοµία στους κολακευτικούς χαρακτηρισµούς για
τον Οδυσσέα.

Χρησιµοποιεί µάλιστα µερικά επίθετα αποκλειστικά για

τον Οδυσσέα.

Τον χαρακτηρίζει πολυµήχανο, καρτερικό, πολύβουλο,

πολυπαινεµένο.
Ο Οδυσσέας είναι ο άνθρωπος που δίνει σίγουρη τη λύση, κάθε φορά
που οι Αχαιοί βρίσκονται σε αδιέξοδο ή αντιµετωπίζουν ένα δύσκολο
πρόβληµα.

Η εξαιρετική ευστροφία και εφευρετικότητα του Οδυσσέα

ήταν γνωστή ήδη πριν ξεκινήσει ο πόλεµος.

Ο Οδυσσέας έβγαλε τον

Τυνδάρεο από τη δύσκολη θέση όταν τον συµβούλεψε να δεσµευτούν οι
αµέτρητοι µνηστήρες της Ελένης µε όρκο ότι θα τιµωρούσαν όποιον
επιχειρούσε να την αρπάξει από τον εκλεκτό της.

Αυτός είναι που

ξεσκέπασε τον Αχιλλέα, που κρυβόταν ντυµένος γυναικεία στην αυλή
του Λυκοµήδη στη Σκύρο.

Και βέβαια, ο Οδυσσέας ερµήνευσε σωστά το

χρησµό και γιάτρεψε τον Τήλεφο µε σκουριά από το κοντάρι του
Αχιλλέα.
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Εταιρεία Ηλεκτρικών Ειδών «ΗΛΕΚΤΡΙΚ» Λτδ
Ευαγόρα Παλληκαρίδη 12
Βιοµηχανική Περιοχή Αραδίππου
2050 ΛΑΡΝΑΚΑ

Αγαπητοί κύριοι
Σχέδια Οικοδοµής
Σας εσωκλείουµε το Συµφωνητικό Έγγραφο για υπογραφή, αφού πρώτα το
µελετήσετε προσεκτικά και παραβάλετε τα διάφορα κονδύλια του µε τα
αντίστοιχα δικά σας.
Αναφορικά µε την επιθυµία σας να ξεκινήσετε το συντοµότερο την
ανέγερση εργοστασίου στη Βιοµηχανική Περιοχή Αραδίππου, θα ήθελα
να επισύρω την προσοχή σας στη σχετική παράγραφο του Συµβολαίου, η
οποία προνοεί ότι ο αγοραστής τεµαχίου γης στην εν λόγω
Βιοµηχανική Περιοχή δε δικαιούται να ανεγείρει οποιοδήποτε χτίσµα,
του οποίου τα σχέδια δεν έχουν προηγουµένως εγκριθεί.
Συνεπώς, θα πρέπει να πληροφορήσετε τις αρµόδιες αρχές γι΄ αυτή
σας την πρόθεση, υποβάλλοντας ταυτόχρονα και σχέδια που να
δείχνουν το ύψος του υποστατικού, την πρόσοψη, την κάτοψη και
άλλες λεπτοµέρειες καθώς και την ακριβή θέση όλων των
γειτνιαζουσών οικοδοµών.
Μόλις υπογράψετε το συνηµµένο Συµφωνητικό, παρακαλώ να µας το
επιστρέψετε χωρίς καθυστέρηση.
Με εκτίµηση

Α. Ανδρέου
Γενικός ∆ιευθυντής

Συνηµ.
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ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΛΥΣΗ

(Μονάδες 25)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

Σηµ.

2008
€

2007
€

126.868
32.568.937
56.358.505
357.568
2.883.747
373.614
27.478

177.615
33.403.807
50.203.494
469.123
2.883.747
347.862
51.135

92.696.717

87.536.783

89.565.502
21.583
453.732

84.728.927
39.955
460.112

90.040.817

85.228.994

25.250
146.619
146.486
2.337.545
2.655.900

24.655
92.161
85.262
2.105.711
2.307.789

92.696.717

87.536.783

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μετρητά
Καταθέσεις στη Σ.Κ. Τράπεζα Λτδ
∆άνεια σε µέλη
Επενδύσεις
Ακίνητα για επένδυση
Ακίνητα και εξοπλισµός
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

10
11
12
13
14
16

Σύνολο Ενεργητικού
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Καταθέσεις µελών
∆άνεια πληρωτέα
Λοιπά στοιχεία παθητικού

17
18
19

Σύνολο Υποχρεώσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικά επανεκτίµησης
Ειδικά αποθεµατικά και ταµεία
Αποθεµατικό προσόδων

20
21
22
23

Σύνολο Υποχρεώσεων και Ιδίων Κεφαλαίων

................
Πρόεδρος

................
Γραµµατέας

Οι σηµειώσεις 1-28 αποτελούν αναπόσπαστο

µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.
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