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• Η ΣΕΚ ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΠΑ.ΣΥ.ΠΙ. ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ

Δραματική παρέμβαση
προς τους πιλότους
Σ

ε ρυθμούς ανάπτυξης η Κυπριακή
οικονομία το 2015. Για να βγει γρηγορότερα από τα αδιέξοδα απαιτείται
ανάπτυξη, πτώση επιτοκίων και μείωση
τιμής ηλεκτρισμού και καυσίμων.

Ύστατη προσπάθεια
για διάσωση της εταιρείας
1 Αποσύρετε τις αγωγές κατά της εταιρείας
2 Αποδεχτείτε μειώσεις μισθών όπως

Σελ. 4

έπραξαν οι υπόλοιποι εργαζόμενοι
3 Ελάτε να αναζητήσουμε τρόπους
για να αποφευχθεί το μοιραίο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μ

εταναστευτικός προορισμός για
εξεύρεση εργασίας η Κύπρος. Τι επι-

σημαίνεται στην έρευνα του εργατικού
δυναμικού.

Σελ. 6

ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΥΓΕΙΑ

Τ

α παιδικά παιχνίδια κρύβουν κινδύνους. Καλούνται οι γονείς να καθοδη-

γούν σωστά τα παιδιά τους στη αγορά
παιχνιδιών.

Σελ. 10

• Ρίζα του κακού, η κακοδιαχείριση της εταιρείας
και οι λανθασμένες πολιτικές των κυβερνήσεων
• Η στάση των πιλότων αποτελεί σοβαρό εμπόδιο
για υιοθέτηση νέου σχεδίου σωτηρίας
• Ήρθε η ώρα των καθοριστικών αποφάσεων
για το παρόν και το μέλλον της εταιρείας

ΕΝΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑQUA SOL

ΗΘΗ - ΕΘΙΜΑ

Μ

ύρισαν Χριστούγεννα. Ήθη και
έθιμα του Δωδεκαημέρου. Γιορτές
βουτηγμένες στο χυλό και στο πνεύμα
της Ελληνικής παράδοσης.
Σελ. 8, 9

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΠΟΣΩΝ
ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΚ

Κ

αλούνται τα μέλη του Ταμείου Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων Μελών ΣΕΚ
και του Ταμείου Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων Οικοδομικής Βιομηχανίας που
είναι δικαιούχοι συνεισφορών κάτω των
€300 σε στάσιμους λογαριασμούς έξι
ετών, να συμπληρώσουν το σχετικό
έντυπο για τη πληρωμή τους.
(4σέλιδο ένθετο
με τα ονόματα των δικαιούχων)

Σελ. 3

Τελευταία ελπίδα η Γενική Εισαγγελία

Τ

ον τελευταίο καιρό οι πολίτες βομβαρδίζονται
καθημερινά με εικόνες φρίκης που προκύπτουν
μέσα από τη σήψη και τη διαφθορά που βγάζουν τα
υπό διερεύνηση σκάνδαλα, τα οποία βέβαια δεν
περιορίζονται σε μια μόνο γεωγραφική περιοχή η
επαρχία.

στων και αντικαταστάθηκαν από τη σήψη, τη διαφθορά, τη διαπλοκή, τη μίζα, την κακοδιαχείριση και
την αναξιοκρατία.

Η ημικατεχόμενη Κύπρος και οι πολίτες της παρακολουθούν τα όσα τεκταίνονται με κομμένη την ανάσα,
γιατί ο δημόσιος βίος της χώρας – με τα όσα έρχονται στη δημοσιότητα – έχει γυρίσει χρόνια πίσω.

προκαλούν ανατριχίλα

Η ΣΕΚ εκφράζει την ανησυχία και την απαρέσκεια
της, γιατί δυστυχώς σήμερα οι αρχές της αξιοκρατίας, της τιμιότητας, της αξιοκρατίας και της χρηστής διοίκησης πετάχθηκαν στον κάλαθο των αχρή-

• Η σήψη και η διαπλοκή

Τα συμπεράσματα δεν είναι αυθαίρετα. Δεν είναι
τυχαίο άλλωστε που όλα τα πιο πάνω, και αρκετά
άλλα βέβαια, περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση
του Γενικού Ελεγκτή, η οποία άρχισε να προσλαμβάνει ιδιαίτερες διαστάσεις σε όγκο και σε μέγεθος.

Τελευταία ελπίδα για να μπει τάξη στην αταξία αποτελεί η Γενική Εισαγγελία.
Ο Γενικός Εισαγγελέας, ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας
και όλο το προσωπικό της Νομικής Υπηρεσία αποτελούν αχτίδα φωτός μέσα στο σκοτεινό και μαύρο
περιβάλλον.
Η ΣΕΚ καλεί την κυβέρνηση αλλά και την βουλή, να
ενισχύσουν με κάθε τρόπο τόσο τη Γενική Εισαγγελία
όσο και την Ελεγκτική Υπηρεσία, για να μπορέσουν
να οδηγήσουν την κάθε υπόθεση – πάντα βέβαια με
πλήρη τεκμηρίωση και διαφάνεια – ενώπιον της
δικαιοσύνης, η οποία πρέπει να είναι ιδιαίτερα
αυστηρή γιατί μόνο έτσι θα αποκατασταθεί η τρωθείσα εμπιστοσύνη του λαού.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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ΣΧΟΛΙΑ - ΑΡΘΡΑ

2

Καιρικά Φαινόμενα
Ποιοι έστηναν τους στάβλους;

Ό

λος αυτός ο συρφετός της διαφθοράς και
της διαπλοκής που μας καταπλακώνει τον
τελευταίο καιρό δεν προκύπτει βέβαια ξαφνικά
και εν αιθρία. Έχει σίγουρα ρίζες και χάνεται
σε βάθος δεκαετιών, ίσως από της σύστασης
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι μίζες, τα
φακελάκια, ο χρηματισμός, η κακοδιαχείριση,
οι υπόγειες διαδρομές χρημάτων και άλλα
κουφά, ως θλιβερά φαινόμενα ποτέ δεν μας
έκαναν τη χάρη να μας εγκαταλείψουν άσπλαχνα, έστω για λίγο, για να ξαποστάσουμε
κάπως, ρε παιδί μου. Την κατάσταση ευνοούσε
και το γεγονός ότι όλα αυτά τα χρόνια κομματικοί και άλλοι μηχανισμοί που διαμόρφωναν
τον ιστό της πολιτικής και κοινωνικής μας
ζωής αβίαστα έπαιρναν στροφές στη βάση
πελατειακών σχέσεων και βολεμάτων, κυρίως
της αναξιοκρατίας και του ρουσφετιού. Για
παράδειγμα, ολόκληρες οικογένειες έπρεπε,
σώνει και καλά, να στοιβάζονται σε υπηρεσίες
του δημοσίου και ημικρατικούς οργανισμούς.
Δεν προκηρύσσονταν θέσεις στη βάση της
εύρυθμης λειτουργίας ευαίσθητων χώρων,
αλλά σχεδόν κατά κανόνα με συνταγές άλωσής
τους από τους ημετέρους, τους γνωστούς και
φίλους. Οι καρέκλες στήνονταν με προδιαγραφές ενός ατέλειωτου φαγοποτιού για τους
λογής αετονύχηδες που εισέρχονταν από τα
ολάνοικτα παράθυρα, με αρπακτικές και τρωκτικές διαθέσεις και όχι βέβαια για ν' ασκήσουν
οποιοδήποτε λειτούργημα. Έχει επομένως την
εξήγησή του το γεγονός ότι από παντού τώρα
όζει η σήψη και η διαφθορά. Ακόμα και το
γεγονός ότι γκρεμίστηκαν όλα και απέμειναν
παντού ερείπια… Η δυσωδία των αποχετευτικών είναι απλά το ξεχείλισμα… των οχετών. Το
παράδοξο είναι ότι όλοι αυτοί που κάνουν
σήμερα λόγο για στάβλους του Αυγεία, εμφανίζονται ως αχάπαροι για το ποιοι τους έστησαν
και ποιοι τους συντηρούσαν τόσα χρόνια.
Ωσάν να μην ήταν οι ίδιοι πρωταγωνιστές,
συνεργοί ή έστω αυτουργοί ενός συντελούμενου εγκλήματος. Αν στραφεί κάποιος στο
αμαρτωλό παρελθόν, δεν θα δυσκολευθεί να
διαπιστώσει ότι από τις χιλιάδες μεγάλων
έργων που εκτελέστηκαν με κόστος δισεκατομμυρίων, ίσως να μετρούνται στα δάκτυλα του
ενός χεριού εκείνα που ολοκληρώθηκαν χωρίς
παρατράγουδα και, κυρίως, χωρίς να στήνονται πάρτι, να οργιάζουν οι μίζες και να στήνονται συμμορίες που απομυζούσαν αδίστακτα το δημόσιο. Αν επιθυμούμε, λοιπόν, κάθαρση των στάβλων του Αυγεία, δεν έχουμε παρά
ν' αποτολμήσουμε την εκ βάθρων αποδόμηση
όλου του σάπιου συστήματος και κυρίως να
αποκαθηλώσουμε τις αρρωστημένες νοοτροπίες μας. Μόνο μέσα από ένα νέο ήθος που θα
το χαρακτηρίζουν τα έργα και οι πράξεις μας
και όχι οι φλύαροι και άνευ ουσίας λόγοι, που
δυστυχώς και τώρα πλεονάζουν ανυπόφορα,
θα μπορούσε να στηθεί ένα νέο πιο αξιόπιστο
αλλά και ελπιδοφόρο σκηνικό.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Χριστάκης Ευσταθίου, O ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Μ

έσα στο θέατρο του παραλογισμού που παίζεται τον τελευταίο
καιρό στο πολιτικό και κοινωνικοοικονομικό σκηνικό, με φόντο τις μίζες
στα Παφιακά βοθρολύματα, οι κάθε
λογής κομματάρχες προσπαθούν
απεγνωσμένα να μας πείσουν ότι για
τα δεινά του τόπου φταίνε όλοι οι
άλλοι εκτός από τους ίδιους.
Τα παραδείγματα της κομματικής
θρασύτητας σε σχέση με τα αποκαλυπτόμενα οικονομικά σκάνδαλα που
βιώνουμε καθημερινά είναι τόσα

Του Ξενή Ξενοφώντος,
Αρχισυντάκτης
«Εργατικής Φωνής»

πολλά και τόσο προκλητικά που μας
αναγκάζουν να διερωτούμαστε αν
πράγματι τα κόμματα είναι οι φορείς
της δημοκρατίας ή οχήματα της ασυδοσίας.
Είναι τραγελαφικό, τα κόμματα, να
διατυμπανίζουν ότι κόπτονται για
την εξυγίανση της δημόσιας ζωής τη
στιγμή που τα του οίκου τους σημαδεύονται από σκοτεινές διαδρομές
χρήματος και οι οικονομικές τους

καταστάσεις δεν συνάδουν με τη σχετική νομοθεσία ενώ οι βαρύγδουπες
διακηρύξεις τους για το πόθεν έσχες
παραμένουν γράμμα κενό.

• Οι πολίτες με τη στάση τους
καλούνται να αποδείξουν ότι
πράγματι θέλουν κάθαρση
Είναι τέλος, αδιανόητο οι μεγαλοκομματάρχες να ποιούν τη νύσσα στα
φαινόμενα της έντονης δυσοσμίας
που αναδύεται από τα σκάνδαλα στο
ευρύ δημόσιο και τους ημικρατικούς
οργανισμούς, τη στιγμή που τα ίδια
τα κόμματα, όλα μαζί και το καθένα
ξεχωριστά, άλωναν τη δημόσια υπηρεσία και τους οργανισμούς κοινής
ωφέλειας προάγοντας διαχρονικά τη
διαπλοκή, την φαυλοκρατία και τον
εκμαυλισμό του δημόσιου βίου.
Είναι ηλίου φαεινότερο ότι παρά τα
κακά που μας βρήκαν, τίποτε δεν
διορθώνεται καθώς δεν φαίνεται
πραγματική πρόθεση μεταμέλειας
από τα κόμματα για τα εγκληματικά
τους λάθη, σκόπιμα ή μη, που
ρυμούλκησαν τον τόπο στο βάραθρο.
Έχοντας αυτά κατά νουν, φρονούμεν
ότι μοναδική οδός σωτηρίας είναι η

συγκροτημένη αντίδραση της κοινωνίας των πολιτών ενάντια στην εκταρίχευση του ίδιου του είναι τους στον
κομματικό βωμό, κλείνοντας το δρόμο
στην εκποίηση της περιουσίας τους
και στην υποθήκευση του μέλλοντας
των παιδιών τους. Συγκυριακά, θα
ήταν μια καλή ευκαιρία, ο δρόμος για
αποτίναξη του κομματικού ζυγού να
ξεκινήσει από την Πάφο η οποία από
«αποχετευτική πρωτεύουσα» μπορεί
να μετατραπεί μέσα σε πολύ λίγο
χρονικό διάστημα σε καθαρτήρια
κολυμβήθρα όλης της Κύπρου η
οποία κολυμπά εδώ και πολλές δεκαετίες στα βοθρολύματα τα οποία
ευλογούνται πάνω σε συνεχή βάση
από ανάλγητους πολιτικούς καιροσκόπους, πολύχρωμους αλητάμπουρες της κερδοσκοπίας και τους
μικρούς ή μεγάλους δορυφόρους τους
σε κάθε γωνιά της δημόσιας ζωής.
Σύντομα θα φανεί αν η κοινωνία θα
ανοίξει το μυροβόλο δρόμο της άνοιξης ή να θα παραμείνει χωμένη
στους αγωγούς της αποχέτευσης που
μολύνουν απάκρου σάκρον όλα τα
μήκη και πλάτη της ελεύθερης
Κύπρου.
Φυσικά, καθοριστικό ρόλο και λόγο
για τον καθαρτήριο οδικό χάρτη έχει
η γενική εισαγγελεία.

Κάντε υπομονή αναμένοντας την κάθαρση
Έ

να κράτος το οποίο τα τελευταία
πέντε χρόνια κλυδωνίζεται από
τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης χρειάζεται να ενεργήσει τάχιστα
και αποτελεσματικά, ώστε να πείσει
Της Δέσποινας
Ησαΐα - Κοσμά
Γραμματέας Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών
ΣΕΚ

τεκμηριωμένα την κοινωνία πως
είναι αποφασισμένο να θέσει φρένο
στο διεφθαρμένο σύστημα το οποίο
επιτρέπει σε όσους επιχειρούν να
βάζουν χέρι στο δημόσιο χρήμα.
Μια χώρα που έχει ζήσει το φρικιαστικό κούρεμα των καταθέσεων
αθώων πολιτών, όσο καμιά άλλη,
προκαλώντας επικίνδυνους τριγμούς στην οικονομία και στην αγορά
εργασίας, με χιλιάδες συμπολίτες
μας να γεύονται το πικρό ποτήρι
της ανεργίας και με τα κοινωνικά
παντοπωλεία να έχουν καταστεί
μέρος της ζωής μας, δεν μπορεί
πλέον να ανεχθεί από κανένα ανικανοποίητο και αχόρταγο να
λυμαίνεται το δημόσιο και ιδιωτικό
χρήμα.
Όλοι αναμένουμε με μεγάλη αγωνία
τις εξελίξεις γύρω από τις εντατικές
έρευνες που διεξάγει εδώ και πολλή

ΣEK ΛEYKΩΣIAΣ
Λεωφ. Στροβόλου 11, 2018 Στρόβολος,
T.K. 25018, 1306 Λευκωσία
Tηλ. 22-849849, Tηλεομοιότυπο: 22-849851
ΣEK ΛEMEΣOY
Κυριάκου Οικονόμου 21, Τ.Κ. 50266, 3602 Λεμεσός
Tηλ. 25-861000, Tηλεομοιότυπο: 25-362567
ΣEK ΛAPNAKAΣ
Mεδούσης 20, Λάρνακα T.K. 40279, 6302 Λάρνακα
Tηλ. 24-633633, Tηλεομοιότυπο: 24-642110

καιρό η αστυνομία με την καθοδήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του
κράτους με στόχο το συντομότερο
να οδηγήσει τους ενόχους για το
οικονομικό έγκλημα σε βάρος της
Κύπρου ενώπιον της δικαιοσύνης.

Για να μπορέσει όμως η χώρα να
βγει από αυτό το οχετό θα πρέπει να
αφήσουμε την Νομική Υπηρεσία να
επιτελέσει σωστά τη δουλειά της
ώστε να μπορέσει να στοιχειοθετή-

Οι τελευταίες δηλώσεις του γενικού
εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη πως
πολύ σύντομα θα οδηγηθούν στη
δικαιοσύνη όσοι εγκληματικά αμέλησαν σε βάρος της οικονομίας
αναπτερώνει το ηθικό του κόσμου

σει τις υποθέσεις που θα παραπέμ-

• Ευελπιστούμε σύντομα
πως η δικαιοσύνη θα αρχίσει
να ακονίζει το ξίφος της

χρήμα έχει γνώση για τους τρόπους

ότι έστω και με καθυστέρηση θα
αρχίσει επιτέλους η πολυπόθητη
κάθαρση και πως οι στάβλοι του
Αυγεία αργά η γρήγορα θα καθαρίσουν από τις βρωμιές και τις ακαθαρσίες που αναδύουν μια άνευ
προηγουμένως δυσωσμία.

Ευχόμαστε πως σύντομα η δικαιο-

Αυτός το τόπος χρειάζεται επειγόντως νοικοκύρεμα αφού τα συσσωρευμένα διαχρονικά λάθη, η διαπλοκή και η διαφθορά έχει ριζώσει για
τα καλά και δεν επιτρέπει σε κανένα
που έχει αγνές και ειλικρινείς προθέσεις να διεμβολίσει το βρώμικο
κατεστημένο για τον απλούστατο
λόγο ότι θα χαλάσει την πιάτσα.

που θα τους δοθεί να φάνε και να

ΣEK AMMOXΩΣTOY
Oδός Aντώνη Παπαδόπουλου 4, Παραλίμνι
Tηλ. 23-821432, 23-821832, Tηλεομοιότυπο: 23- 826438
ΣEK ΠAΦOY
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, 8021 Πάφος
Tηλ. 26-811639, 26-932293
Tηλεομοιότυπο: 26-946356,

ψει ενώπιον της δικαιοσύνης.
Τα οικονομικά εγκλήματα είναι από
τα δυσκολότερα να εξιχνιαστούν
αφού κατά την άποψη μου αυτός
που αποφασίζει να αρμέξει πολλή
και τις «διαδρομές» που πρέπει να
ακολουθήσει ώστε να κρύψει εντέχνως τις δοσοληψίες του.
σύνη θα αρχίσει να ακονίζει το
ξίφος της το οποίο θα κόψει μεν
κεφάλια και θα φράξει δε το δρόμο
σε όλους όσους βρίσκονται στην
ουρά και αναμένουν την ευκαιρία
πιούνε σε βάρος των ανυποψίαστων
πολιτών.
Ας κάνουμε υπομονή με την ελπίδα
πως τα μαύρα σύννεφα πάνω από
τον ουρανό της Κύπρου θα σκορπιστούν και ο ήλιος της ελπίδας θα
λάμψει και πάλι.

Iστοσελίδα ΣEK
www.sek.org.cy

Hλεκτρονικό Tαχυδρομείο

ergatikifsek@cytanet.com.cy
(Γραφείο Τύπου)

sek@sek.org.cy

Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

• ΔΕΝ ΝΟΕΙΤΑΙ ΗΜΙΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΧΩΡΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Ώρα κοινωνικής κι εθνικής ευθύνης
για διάσωση των Κ.Α.

Στη τελική ευθεία οι διεργασίες
για υποβολή των νέων αιτημάτων

Η

ΟΒΙΕΚ-ΣΕΚ και οι αντίστοιχες κλαδικές συντεχνίες της ΠΕΟ την ερχόμενη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου θα ανοίξουν τον χορό τον γενικών συνελεύσεων των εργαζομένων με στόχο την ομαλή ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων στους διάφορους
κλάδους της βιομηχανίας.
Απώτερος στόχος των δυο συντεχνιών είναι με καλή
θέληση να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου και
με ιδιαίτερη έμφαση τις συνθήκες του κάθε κλάδου
να συμβάλουν στην ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων.
Ωστόσο σε καμιά
περίπτωση δεν πρό• Γενικές Συνελεύσεις
κειται να κάνουν
για συζήτηση κι έγκριση εκπτώσεις σε θέματα
των αιτημάτων ενόψει
αρχής που διέπουν τα
εργασιακά θέσμια με
των επικείμενων
πρόφαση την οικονοδιαπραγματεύσεων
μική κρίση, ξεκαθάρισε με δήλωση του
στην «Ε.Φ.» ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της
Ομοσπονδίας Βιομηχανικών Εργατοϋπαλλήλων
Κύπρου (ΟΒΙΕΚ - ΣΕΚ) Γιώργος Κασιούρης.
Στη συνεδρία που πραγματοποιήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου μεταξύ των δύο συντεχνιών καθορίστηκαν οι
γενικές συνελεύσεις ως ακολούθως
Σύνδεσμος Εισαγωγέων Μηχανοκινήτων Οχημάτων

• Λευκωσία 18/12/2014 Οίκημα ΣΕΚ και ώρα 17:15

3

Ε

νόσω πλησιάζει η ώρα της
αλήθειας για το μέλλον των
«Κυπριακών Αερογραμμών» η ΣΕΚ
καλεί όλους τους εμπλεκόμενους
φορείς σε εντατικό, ειλικρινή και
σε βάθος διάλογο με στόχο την
εξυγίανση και διάσωση της εταιρείας.
Η ΣΕΚ στέλλει ισχυρό το μήνυμα
προς κάθε κατεύθυνση ότι για
σοβαρούς κοινωνικούς, οικονομικούς κι εθνικούς λόγους η Κυπριακή Δημοκρατία σε τούτους τους
δύσκολους καιρούς έχει απόλυτη
ανάγκη της δικής της κρατικής
αεροπορικής εταιρείας ζητώντας
απ’ όλους να αναλογισθούν τις
ευθύνες τους έναντι του τόπου και
του λαού.
Δεν νοείται η ημικατεχόμενη μας
πατρίδα σε τούτη τη συγκυρία των
κατακλυσμιαίων γεωστρατηγικών
ανακατατάξεων στην περιοχή της
Νοτιοανατολικής Μεσογείου η
Κύπρος να στερηθεί των υπηρεσιών του εθνικού της αερομεταφο-

ρέα, διαμηνύει ο γενικός γραμματέας Νίκος Μωϋσέως ζητώντας
τερματισμό των κάθε λογής παιγνίων σε βάρος των «Κυπριακών
Αερογραμμών».
Βρισκόμαστε στο παρά πέντε, κι αν
δεν αντιμετωπίσουμε με υπευθυνότητα και σοβαρότητα το θέμα των

√ Δραματική παρέμβαση
ΣΕΚ προς τη συντεχνία
των πιλόττων

Απευθυνόμενος προς την πολιτεία
ο κ. Μωϋσέως τονίζει ότι τρόποι
για διάσωση της εταιρείας υπάρχουν, αρκεί να υπάρξει η αναγκαία
πολιτική βούληση αλλά και η ειλικρινής διάθεση.

Επιστολή προς ΠΑΣΥΠΙ

«Κυπριακών
Αερογραμμών»
μακριά από σκοπιμότητες το
κόστος που θα κληθούμε να πληρώσουμε ως κοινωνία, ως χώρα
και ως λαός θα είναι μεγάλο,
σημείωσε. Οφείλουμε να βρούμε
τώρα τις λύσεις εκείνες που θα
καταστήσουν της «Κ.Α.» βιώσιμες
και ικανές να εξυπηρετήσουν τα
κοινωνικά και εθνικά συμφέροντα.

Εξ’ άλλου με επιστολή του προς
τον πρόεδρο της Παγκύπριας
Συντεχνίας Πιλότων Πέτρο Σουπουρή, στις 4 Δεκεμβρίου 2015, ο
κ. Μωϋσέως στηλιτεύει τη στάσ
της ΠΑΣΥΠΙ καλώντας τον σε διάλογο με μοναδικό γνώμονα τη
σωτηρία της εταιρίας.
Ολόκληρη η επιστολή του γ.γ. της
ΣΕΚ παρατίθεται κατωτέρω.

• Λεμεσός 22/12/2014 Οίκημα ΣΕΚ και ώρα 17:00

Η ΣΕΚ καλεί την ΠΑΣΥΠΙ σε διάλογο
με γνώμονα τη διάσωση των Κ.Α.

Σύνδεσμος Μεταλλουργικών Βιομηχανιών και
Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
• Λευκωσία 15/12/2014 Οίκημα ΠΕΟ και ώρα 16:30
• Λεμεσός 19/12/2014 Οίκημα ΠΕΟ και ώρα 17:00
• Λάρνακα 17/12/2014 Οίκημα ΠΕΟ και ώρα 16:30
Στο μεταξύ αναμένεται σύντομα να καθοριστούν
γενικές συνελεύσεις στους συνδέσμους Εργοδοτών
Τυπογράφων και Εκδοτών Καθημερινών Εφημερίδων
και Περιοδικών στις Παγκύπριες Εταιρείες ΚΕΟ –
Carlsberg στις Φαρμακοβιομηχανίες Remedical –
Medochemie στο Elysee Irrigation καθώς και σε άλλες
επαρχιακές συμβάσεις που απασχολούν μικρό αριθμό προσωπικού.

Με καθυστέρηση η εξέταση
των αιτήσεων για το Ελάχιστο
Εγγυημένο Εισόδημα

• Η επιστολή του γ.γ. ΣΕΚ στο πρόεδρο της συντεχνίας των πιλότων

Ε

ίναι με πολλή προβληματισμό που αποφάσισα να
σου στείλω την επιστολή αυτή. Θεωρώ όμως ότι
είναι αναγκαίο να σου εκφράσω τις απόψεις μας,
για το θέμα της σωτηρίας των Κυπριακών Αερογραμμών και τη συνέχιση της λειτουργίας τους για
το καλό των εργαζομένων που απασχολούνται
σήμερα, αλλά και της Κύπρου γενικότερα.
Πιστεύω ότι ο μόνος τρόπος για να σωθούν οι
Κυπριακές Αερογραμμές είναι η υποβολή ενός νέου
Σχεδίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το οποίο να τύχει
της έγκρισης της, διαφορετικά, εάν παραμείνουμε
όλοι στις θέσεις μας και η Κυβέρνηση στη δική της,
το σίγουρο είναι ότι δεν θα πετύχουμε τίποτε και δεν

• Ελλιπή στοιχεία και υποστελέχωση
της υπηρεσίας, οι βασικές αιτίες

Χ

ρονοβόρα αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων η
διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα με αποτέλεσμα οι μισοί
αιτητές να μην πάρουν απάντηση κατά πόσον είναι
δικαιούχοι ή όχι πριν από τα Χριστούγεννα.
Η επιτροπή Εργασίας της Βουλής εξέφρασε ανησυχία
για την καθυστέρηση που παρατηρείται στην καταβολή του ΕΕΕ, καθώς η κατάσταση είναι λυπηρή για
τον κόσμο που ανέμενει να το λάβει πριν από τις
γιορτές. Από τις 16, 373 αιτήσεις που αφορούν
Κύπριους μακροχρόνια άνεργους, θα πληρωθούν
μέχρι το τέλος του χρόνου μόνο οι 8000.
Από τις 69.724 αιτήσεις οι 16.373 αφορούν Κύπριους μακροχρόνια άνεργους, οι 3393 κοινοτικούς, οι
719 είναι πολίτες τρίτων χωρών, οι 21.000 λήπτες
βοηθήματος και οι 28,135 χαμηλοσυνταξιούχοι. Το
υπουργείο Εργασίας μιλά για υποστελέχωση της
αρμόδιας υπηρεσίας τονίζοντας πως 60% των αιτήσεων είχαν ελλειπή στοιχεία και για αυτό υπήρξε
επιπλέον καθυστέρηση. Από τα στοιχεία που δόθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας στη Βουλή, φαίνεται ότι περίπου 4000 άτομα, , θα πάρουν τις επόμενες μέρες το ΕΕΕ, ενώ εκκρεμούν άλλες 9000 που
καθυστερούν για γραφειοκρατικούς και μόνο λόγους,
ενώ για κάποιες υπολείπονται στοιχεία.

θα είμαστε υπεύθυνοι για τις εκατοντάδες οικογένειες που απασχολούνται στις Κυπριακές Αερογραμμές
που θα σταλούν στην ανεργία.
Η στάση της Οργάνωσης σας όλα αυτά τα χρόνια και
η πολιτική που ακολουθήσατε, ασφαλώς δεν μας
βρίσκουν σύμφωνους και είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια το οποίο υπάρχει για μια νέα προσπάθεια για τη σωτηρία των Κυπριακών Αερογραμμών.
Με απόλυτο σεβασμό στα όποια νομικά δικαιώματα
των εργαζομένων, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε
την πολιτική σας να επιμένετε να στρέφεστε με
αγωγή εναντίον της εταιρείας για τις μειώσεις
μισθών και για τις μειώσεις στο Ταμείο Προνοίας,
όταν το υπόλοιπο προσωπικό, με πολύ χαμηλότερους όρους εργοδότησης από τους δικούς σας, τους

έχει αποδεχθεί για να σωθεί η εταιρεία.

Σχέδιο σωτηρίας
Πως μπορεί να κατατεθεί ένα νέο Σχέδιο για τη
σωτηρία των Κυπριακών Αερογραμμών, όταν αιωρούνται οι αγωγές σας εναντίον της εταιρείας αλλά
ταυτόχρονα δεν είναι σίγουρο το ότι θα σεβαστείτε
το οτιδήποτε τροποποιηθεί στους όρους εργοδότησης σας;
Θέλω να είμαι δίκαιος μαζί σας και δεν θέλω να
θεωρήσετε ότι η ευθύνη για την κατάσταση στις
Κυπριακές Αερογραμμές οφείλεται αποκλειστικά
στις πολιτικές της ΠΑΣΥΠΙ και τους πιλότους και
είμαι σίγουρος ότι συμφωνούμε ότι η ρίζα του κακού
είναι η κακοδιαχείριση της εταιρείας και οι λανθασμένες πολιτικές των κυβερνήσεων, αλλά πιστεύω
ότι είναι η ώρα των αποφάσεων προτού να είναι
πολύ αργά για όλους. Για να γίνουμε πιο πρακτικοί,
πιστεύουμε ότι εκείνο που θα μπορούσε να βοηθήσει
πάρα πολύ στην προώθηση νέων ιδεών για τη
σωτηρία των Κυπριακών Αερογραμμών ήταν η δική
σας δήλωση ως Οργάνωσης, ότι καλείτε τα μέλη σας
να αποσύρουν όλες τις αγωγές που έχουν ενάντια
στην εταιρεία και ότι είστε έτοιμοι να δεχθείτε τροποποιήσεις στους όρους εργοδότησης σας, εφόσον
πειστούμε ότι είναι αναγκαίο.

Διάσωση των θέσεων εργασίας
Οι πιο πάνω απόψεις μας δεν πηγάζουν ούτε από
φιλοκυβερνητικά αισθήματα, ούτε γιατί θέλουμε να
σας μετατρέψουμε σε εξιλαστήρια θύματα των προβλημάτων των Κυπριακών Αερογραμμών.
Γνώμονας μας είναι η αναγκαιότητα της σωτηρίας
της εταιρείας για να διασφαλίσουμε τις θέσεις εργασίας των εργαζομένων και να μπορέσει η εταιρεία να
συνεχίσει το έργο της, συμβάλλοντας έτσι στην
κυπριακή οικονομία.
Εάν συμφωνείτε με τις πιο πάνω αρχές μας, είμαστε
έτοιμοι να συναντηθούμε για να συζητήσουμε πρακτικούς τρόπους εφαρμογής των εισηγήσεων μας ή
και οποιεσδήποτε άλλες εισηγήσεις πιθανόν να έχει
η Οργάνωση σας για το κοινό καλό.
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Σε ρυθμούς ανάπτυξης από το 2015

• Από το δεύτερο τρίμηνο του 2011 μέχρι και σήμερα η Κυπριακή οικονομία καταγράφει συνέχεια αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης
Η Κύπρος τον Μάιο του 2004
έγινε πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ την 1η
Ιανουαρίου 2008 εντάχθηκε
στην ευρωζώνη, υιοθετώντας

Του Χρίστου
Καρύδη
Τμήμα Οικονομικών
Μελετών ΣΕΚ

το ευρώ.
Μετά την ένταξη η Κύπρος υιοθέτησε σημαντικές διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις που άλλαξαν το οικονομικό τοπίο. Τα
επιτόκια και το εμπόριο απελευθερώθηκαν και ήρθησαν οι
έλεγχοι στις τιμές.
Σήμερα η κυπριακή οικονομία
αναπόφευκτα
επηρεάστηκε
από την οικονομική κρίση που
αναστάτωσε την παγκόσμια
αγορά.
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει
σοβαρή μείωση του ρυθμού
ανάπτυξης, (από το δεύτερο
τρίμηνο του 2011 μέχρι και
σήμερα η κυπριακή οικονομία
καταγράφει συνέχεια αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης),
περιορίστηκε η επιχειρηματική
δραστηριότητα με αποτέλεσμα
αρκετές - μικρομεσαίες κυρίως
– επιχειρήσεις να κλείσουν, ενώ
υπήρξε πρωτοφανής αύξηση
της ανεργίας (από 14522
άτομα που ήταν οι άνεργοι το
2008 το τέλος του 2013 αυξήθηκαν στις 70831).
Σαν αποτέλεσμα των επιπτώσεων της κρίσης, αλλά και
λόγω λανθασμένων χειρισμών
στη διαχείριση της, η Κύπρος
από τον Ιούλιο του 2010 βρέθηκε σε καθεστώς αυστηρής
επιτήρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα στις

στο 17.6% του Εργατικού Δυναμικού, (από 15.9% που ήταν το
2013).

13 Ιουλίου 2010, το Συμβούλιο
Υπουργών Οικονομικών της
Ε.Ε. (ΕCOFIN), ξεκίνησε για την
Κύπρο τη διαδικασία υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος και έθεσε την κυπριακή
οικονομία υπό την επιτήρηση
των θεσμικών οργάνων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού το
δημοσιονομικό έλλειμμα για το
2009 ξεπέρασε το ανώτατο
όριο του 3% του ΑΕΠ.

Όσον αφορά το δημοσιονομικό
έλλειμμα και το δημόσιο χρέος
αυτά θα ανέλθουν στο -5.4%
του ΑΕΠ και στο 111.5% του
ΑΕΠ αντίστοιχα.

Από το 2011 η κυβέρνηση της
χώρας έχασε την πρόσβαση

Ημερομηνίες σταθμός:

μη και ισορροπημένη ανάπτυξη.

• 13 Ιουλίου 2010 η Κύπρος τίθεται σε καθεστώς
αυστηρής επιτήρησης από την Ε.Ε. λόγω υπερβολικού
δημοσιονομικού ελλείμματος

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

• 2011 η κυβέρνηση χάνει την πρόσβαση
στις διεθνείς αγορές και η Κύπρος πλέον δεν μπορεί
να εξασφαλίσει επαρκή δανειοδότηση
• 25 Ιουνίου 2012 η κυβέρνηση προσφεύγει
στην τρόϊκα για οικονομική στήριξη

Όπως προκύπτει από επίσημα
στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών που κατετέθησαν στη
Βουλή τον περασμένο Οκτώβρη, το 2014 η κυπριακή οικονομία θα καταγράψει αρνητικό
ρυθμό ανάπτυξης (-4.2% του
ΑΕΠ), ενώ η ανεργία θα αυξηθεί

Μεσοπρόθεσμα φαίνεται πως,
οι προοπτικές της κυπριακής
οικονομίας θα αρχίσουν να
βελτιώνονται. Σύμφωνα με
επίσημες προβλέψεις του
υπουργείου Οικονομικών από
το 2015 και μετά θα αρχίσουν
να καταγράφονται θετικοί
ρυθμοί ανάπτυξης. Συγκεκριμένα ο ρυθμός ανάπτυξης
προβλέπεται να ανέλθει γύρω
στο 0.4%, ενώ η ανεργία θα
μειωθεί στο 17%. Το 2016 εκτιμάται πως θα υπάρξει αύξηση
του ρυθμού ανάπτυξης κατά
1.6% και η ανεργία θα μειωθεί
στο 15.8% του Εργατικού Δυναμικού.

ΛΥΣΗ: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ
στις διεθνείς αγορές και η
Κύπρος δεν μπορούσε πλέον να
εξασφαλίσει επαρκή δανειοδότηση.
Έτσι η κυβέρνηση υποχρεώθηκε να αποταθεί στις 25 Ιουνίου
2012 για οικονομική στήριξη
στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό
Σταθερότητας.
Αυτή την ώρα η χώρα βρίσκεται σε Μνημόνιο, (πρόγραμμα
οικονομικής προσαρμογής) με
την Τρόικα που καλύπτει την
περίοδο 2013-2016. Η χρηματοδοτική δέσμη καλύπτει ποσό
ύψους έως 9 δις. ευρώ που
παρέχετε από τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισμό Σταθερότητας και 1
δις. ευρώ από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Το Μνημόνιο έχει τρεις βασικούς στόχους:
• Να αποκαταστήσει την
ευρωστία του κυπριακού τραπεζικού τομέα και να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των
καταθετών και της αγοράς με
την ενδελεχή αναδιάρθρωση
και μείωση του μεγέθους των
Χρηματοοικονομικών Ιδρυμάτων και την ενίσχυση της εποπτείας.

α πιο τσουχτερά δανειστικά επιτόκια της Ευρώπης εξακολουθεί να
έχει η Κύπρος. Σύμφωνα με στοιχεία της
Ευρωπαϊκής κεντρικής Τράπεζας, τα
επιτόκια για νέες καταθέσεις στην
Κύπρο ανήλθαν τον Οκτώβριο στο
2,67% από 2,59% τον Σεπτέμβριο και
2,36% τον Οκτώβριο του 2013 και είναι
από τα υψηλότερα στην Ευρωζώνη.
Στην Ελλάδα το κόστος άντλησης καταθέσεων μειώθηκε στο 1,91% από 2,07%
και είναι το δεύτερο υψηλότερο στην
Ευρωζώνη. Στη ζώνη του ευρώ το
κόστος άντλησης καταθέσεων μειώθηκε
στο 1,12% από 1,21%. Τα χαμηλότερα
καταθετικά επιτόκια έχουν το Βέλγιο
(0,33%), η Λετονία (0,33%), η Εσθονία
(0,38%), το Λουξεμβούργο (0,40%), η Γερμανία (0,51%) και η Αυστρία (0,53%).
Η αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων
οδηγεί και σε άνοδο στο κόστος δανει-

Ακόμη πρέπει να ελαχιστοποιηθεί η γραφειοκρατία του δημοσίου
τομέα, που τορπιλίζει κάθε είδους επιχειρηματική αναπτυξιακή
πρωτοβουλία και να περιοριστεί το σπάταλο κράτος – που με
βάση τις ετήσιες εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας – ζει σε ρυθμούς κακοδιαχείρισης και διαφθοράς.

• Να προχωρήσει στη δημοσιονομική εξυγίανση για διόρθωση του υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος μέχρι το
2016.

Σημαντικός παράγοντας που θα συμβάλει στην ανάπτυξη της
κυπριακής οικονομίας είναι η προσέλκυση ξένων αλλά και ντόπιων επενδύσεων, όμως πρέπει να αποκατασταθεί η πλήρης
αξιοπιστία του τραπεζικού συστήματος, το οποίο πλήγηκε ανεπανόρθωτα μετά το κούρεμα των καταθέσεων το 2013.

• Να εφαρμόσει διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις για ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας της
οικονομίας με στόχο τη βιώσι-

Τέλος σοβαρό προαπαιτούμενο για πρόοδο και ανάπτυξη είναι οι
υγιείς εργασιακές σχέσεις που συνιστώνται στο σεβασμό στα
πολιτειακά θέσμια, στους εργασιακούς θεσμούς, αλλά και σεβασμό στον άνθρωπο ως εργαζόμενο και ως καταναλωτή.

Η Κύπρος κρατά γερά τα σκήπτρα στα ψηλά επιτόκια

Τ

Για να μπορέσει η κυπριακή οικονομία να βγει από τα αδιέξοδα
χρειάζεται ανάπτυξη. Για να υπάρξει όμως ανάπτυξη χρειάζονται χρήματα, τα οποία αυτή την ώρα απουσιάζουν. Πρέπει να
μειωθούν επίσης τα επιτόκια και το κόστος του ηλεκτρισμού και
των καυσίμων, που ως πρώτες ύλες παραγωγής είναι αρκετά
ακριβά.

σμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα
επιτόκια στεγαστικών δανείων στην
Κύπρο αυξήθηκαν τον Οκτώβριο στο
5,05% από 4,89% το Σεπτέμβριο και
5,10% τον περσινό Οκτώβριο. Πρόκειται
για τα υψηλότερα επιτόκια στο σύνολο
των χωρών της Ευρωζώνης. Πέραν των
στεγαστικών επιτοκίων, η Κύπρος έχει
τα υψηλότερα επιτόκια και στα επιχειρηματικά δάνεια. Το μέσο επιτόκιο επιχειρηματικών δανείων μειώθηκε στο
5,78% ένατι 5,83% τον προηγούμενο
μήνα και 6,32% τον Οκτώβριο του 2013,
παραμένοντας ωστόσο τα υψηλότερα
στην Ευρωζώνη. Υψηλά επιχειρηματικά
επιτόκια έχουν επίσης η Ελλάδα (5,27%),
η Μάλτα (4,30%) και η Πορτογαλία
(4,1%), ενώ τα χαμηλότερα έχουν η Φινλανδία (1,89%) και το Λουξεμβούργο
(2,08%).

Νοέμβριος: Απογειώθηκε ο ανεργιακός δείκτης

Α

ύξηση κατά 778 άτομα κατέγραψε η
ανεργία τον Νοέμβριο του 2014 σε
σχέση με τον ίδιο περυσινό μήνα. Ο
αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων
ανήλθε σε σύγκριση με τις 46.474 τον
προηγούμενο μήνα και τις 48.953 την
περσινή αντίστοιχη περίοδο. Με το
σταδιακό κλείσιμο της τουριστικής ξενοδοχειακής βιομηχανίας οι ουρές
των ανέργων στο υπουργείο Εργασίας
μακραίνουν. Τα στοιχεία μιλού αφ’ εαυτής, οι άνεργοι στον τομέα του τουρισμού αυξήθηκαν κατά 1.664 άτομα. Η
σταδιακή αναστολή των εργασιών του
τουρισού αντανακλα΄ται στα στοιχεία
ανά επαρχία, με την ανεργία στη Λάρνακα και την Αμμόχωστο να αυξάνεται
στις 14.798 άτομα από 10.106 (Οκτώβρης), στη Λεμεσό στις 12.428 από
11.960 και στην Πάφο στις 6.052 από
4.557. Αμελητέα μείωση είχε η ανεργία
στη Λευκωσία, υποχωρώντας στις

14.325 από 14.712.
Τα στοιχεία της ανεργίας για το Νοέμβριο ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία και όπως προκύπτει ανοδικά κινήθηκαν και η εποχικά διορθωμένη ανεργία. Ο αριθμός των ανέργων παρουσιάζει αύξηση φτάνοντας τις 47.252 από
46.474 τον Οκτώβρη.
Παρά την αναμενόμενη αύξηση της
εγγεγραμμένης ανεργίας (πραγματικά
στοιχεία) εντούτοις πρέπει να σημειωθεί ότι είναι μειωμένη κατά 1.731 άτομα
ή 3,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη
περίοδο το 2013. Η μείωση της αποδίδεται κυρίως στους τομείς των κατασκευών (μείωση 1.237 ανέργων) του
εμπορίου (1.185), των χρηματοποιστωτικών - ασφαλιστικών δραστηριοτήτων
(825), της μεταποίησης (725) κλπ. Οι
νεοεισερχόμενοι άνεργοι μειώθηκαν στις
4.667 άτομα από 5.194 το Οκτώβρη.
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• ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΒΑΛΕΤΕ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Οι τοκογλυφικές παρανομίες των τραπεζών
Π

αράνομες θεωρούνται οι
χρεώσεις δικαιοπρακτικών τόκων, τόκων υπερημερίας και άλλων χρεώσεων
όπως η υπέρβασης πιστωτικού ορίου από τις τράπεζες!
Τα ελληνικά δικαστήρια, με
δεκάδες αποφάσεις τους,
έχουν ακυρώσει πολλές διαταγές πληρωμής από πιστωτικες
κάρτες, καταναλωτικά, προσωπικά δάνεια, αλλά και στεγαστικά, λόγω χρέωσης υπέρμετρων τόκων από τις τράπεζες.
Κρίθηκε,

συγκεκριμένα, ότι τόσο τα
δικαιοπρακτικά επιτόκια, όσο
και τα επιτόκια υπερημερίας,
που επιβάλλουν οι τράπεζες,
είναι υψηλότερα των νομίμων
επιτοκίων, με αποτέλεσμα να
υπολογίζονται υπερβολικοί
τόκοι, προς βλάβη του καταναλωτή – πελάτη.
Τα ως άνω δικαιοπρακτικά
επιτόκια υπερβαίνουν, κατά
τρόπο
καταχρηστικό
και
αισχροκερδή, τα ανώτατα όρια
των εξωτραπεζικών δικαιοπρακτικών επιτοκίων, όπως
καθορίζονται, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, από την
Τράπεζα της Ελλάδος και
εμφαίνονται και στην επίσημη
ιστοσελίδα της στην επιλογή
«στατιστικά στοιχεία», «Χρηματοπιστωτικές Αγορές και
Επιτόκια» - «Εξωτραπεζικά
Επιτόκια».
Στην προαναφερθείσα ιστοσελίδα της ΤτΕ ορίζονται ρητώς
τα δικαιοπρακτικά επιτόκια
και τα επιτόκια υπερημερίας,
τα οποία είναι κατά πολύ
χαμηλότερα, σε σχέση με τα
μονομερώς και αυθαιρέτως
επιβαλλόμενα στους καταναλωτές από τις τράπεζες συμβατικά επιτόκια, τα οποία, εν
τέλει, είναι τοκογλυφικά, ιδιαίτερα μάλιστα σε μια περίοδο,
κατά την οποία έχει καταρρεύσει η αγορά, δεν υπάρχει ρευστότητα και οι καταναλωτές
αντιμετωπίζουν οξύτατα οικονομικά προβλήματα.
Μια τέτοια πρακτική από την
πλευρά των τραπεζών, συνιστά καταχρηστική άσκηση
δικαιώματος, απαγορεύεται
και είναι άκυρη, σύμφωνα και
με τις διατάξεις για την προστασία του καταναλωτή.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να
είναι άκυρη και η διαταγή πληρωμής, αφού η απαίτηση δεν
θεωρείται ορισμένη και εκκα-

ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ
θαρισμένη, λογω του υπερβάλλοντος ποσού, που προκύπτει
και οφείλεται στους υπέρογκους - παρανόμους τόκους,
που χρεώνουν οι τράπεζες.
Περαιτέρω, η χρέωση με υπέρμετρους - παρανόμους τόκους,
προσβάλλει και το δικαίωμα
της περιουσίας του ατόμου,
που κατοχυρώνεται στο άρθρο
1 παρ. 1 του Προσθέτου Πρωτοκόλλου στην Ευρωπαϊκή
Σύμβαση
των
Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου.
Ό λ ο υ ς
τ ο υ ς
παραπάνω ισχυρισμούς
μπορεί να τους προβάλλει ο πελάτης – οφειλέτης της τράπεζας στέλνοντας εξώδικο στην τράπεζα,
πριν αυτή προβεί σε οποιαδήποτε νομική ενέργεια σε βάρος
του. Με το εξώδικο μπορεί επίσης, να ζητήσει να του χορηγηθεί αναλυτική κίνηση των
χρεώσεων της πιστωτικής
κάρτας, ή του προσωπικού ή
καταναλωτικού δανείου, η
οποιουδήποτε άλλου τραπεζικού προϊόντος, με αποστολή
και της σύμβασης, που είχαν
αρχικά υπογράψει. Αυτά είναι
τα αποκαλούμενα «στοιχεία
διαφάνειας», τα οποία κάθε
τράπεζα υποχρεούται να
χορηγεί, κατόπιν αιτήματος
του πελάτη και μάλιστα χωρίς
καμία χρέωσή του.

Η επιβολή οποιασδήποτε
άλλης χρέωσης από τις τράπεζες, αύξηση του επιτοκίου, με
μια απλή επιστολή γνωστοποίησης, ή με την αποστολή

• ΕΛΛΑΔΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
των όρων της σύμβασης τροποποιημένων, επ’ ωφελεία της
και προς βλάβη του καταναλωτή, είναι άκυρη, αν δεν φέρει
την υπογραφή του πελάτη.
Ακόμα και αν κάποιος οφειλέτης δεν απαντήσει αρνητικά

στην τροποποίηση των όρων
της σύμβασης, που επιβάλλονται μονομερώς απο τις τράπεζες, δεν σημαίνει ότι αποδέχεται τους μονομερείς επαχθείς
όρους, που επιβάλλει η τράπεζα, αφού για να είναι έγκυρη η
τροποποίηση οποιασδήποτε
σύμβασης, απαιτείται η προηγούμενη συμφωνία και συναίνεση και στην συνέχεια η υπογραφή της τροποποιημένης
σύμβασης από τα δύο, ή
περισσότερα συμβαλλόμενα
μέρη.

«ΚΟΥΡΕΜΑ» ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ
ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Αναφορικα με τις παράνομες
χρεώσεις των τραπεζών πρέ-

πει ν’ αναφερθεί ότι σε πρόσφατη απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών κρίθηκε ότι από
το ποσόν των 857 ευρώ, για το
οποίο είχε εκδοθεί διαταγή
πληρωμής, είχαν παρανόμως
εκτοκιστεί [είχαν υπολογιστεί
επιπλέον] και τόκοι ύψους
297,08 ευρώ.
Αν για 857 ευρώ είχαν παρανόμως υπολογιστεί τόκοι 297
ευρώ, μπορεί κανείς εύκολα ν’
αντιληφθεί τι ποσά υπολογίζονται σε υψηλότερες οφειλές.

Συμβουλές
Μια καλή συμβουλή, επομένως,
για τους καταναλωτές είναι να
μη σπεύδουν να κάνουν εξωδικαστικούς συμβιβασμούς με
τις τράπεζες, αλλά ούτε και
νέες ρυθμίσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές, με επιμήκυνση παράταση του χρόνου αποπληρωμής της οφειλής, ή με
αναχρηματοδότηση της οφειλής, διότι αυτό συνεπάγεται
ότι αποδέχονται όλους τους
παρανόμους τόκους και τις
λοιπές παράνομες χρεώσεις,
που τους έχουν επιβάλλει
μονομερώς οι τράπεζες μέχρι
εκείνη την χρονική στιγμή.
΄Οταν οι καταναλωτές παραλαμβάνουν διαταγή πληρωμής
να καταθέτουν εντός δεκαπέντε
[15] εργασίμων ημερών, ανακοπή και αίτηση αναστολής
εκτελέσεως και να ζητούν την
ακύρωση της διαταγής πληρωμής, λόγω υπολογισμού
παρανόμων τόκων και λοιπών
χρεώσεων.

«Κόλπα» Κυπριακών τραπεζών για τόκο υπερημερίας

Ν

έους τρόπους φαίνεται να εφαρμόζουν οι τράπεζες οι οποίες, παρά το νόμο που ψήφισε η βουλή με τον οποίο απαγορεύει την επιβολή τόκου υπερημερίας πέραν του 2%, τραπεζικά
ιδρύματα, συνεχίζουν να επιβάλλουν καταχρηστικές ρήτρες με
αποτέλεσμα να υπερχρεώνουν τους δανειολήπτες, οι οποίοι στη
συντριπτική τους πλειοψηφία αδυνατούν να πληρώσουν τις
δόσεις τους.
Σύμφωνα με καταγγελίες βουλευτών, μετά την ψήφιση της νομοθεσίας, τράπεζες τερματίζουν συμβάσεις για να μπορούν να
επιβάλλουν χρεώσεις υπερημερίας.
Όπως καταγγέλθηκε, με διάφορα τεχνάσματα επιχειρούν να
αποδυναμώσουν το νόμο βάσει του οποίου θεωρείται παράνομη
η επιβολή τόκου υπερημερίας πέραν του 2%.
Στην κοινοβουλευτική επιτροπή οικονομικών συζητήθηκε η πρόταση νόμου του βουλευτή της Συμμαχίας Πολιτών, Νίκου Κουτσού, η οποία στοχεύει στον τερματισμό της καταχρηστικής
πρακτικής των τραπεζών να χρεώνουν επιτόκια υπερημερίας
πέραν του 2% του συμβατικού επιτοκίου, όχι μόνο για ισχύουσες
συμβάσεις, όπως ρυθμίστηκε από την πρόσφατη τροποποίηση
του νόμου, αλλά και σε όλες ανεξαιρέτως των συμφωνιών
πιστωτικών διευκολύνσεων.
Σύμφωνα με την πρόταση νόμου η παρανομία δεν περιορίζεται
στις ισχύουσες συμβάσεις, αλλά αφορά παρόμοιες χρεώσεις που
έγιναν πριν από την ψήφιση του νόμου σε μη εξυπηρετούμενα
δάνεια, είτε αυτά ισχύουν, είτε έχουν τερματιστεί.
Επίσης εισάγεται πρόνοια σύμφωνα με την οποία στις περιπτώσεις που οι τράπεζες χρέωσαν επιτόκια υπερημερίας πέραν του
2%, δεν έχουν δικαίωμα ανάκτησης τους από τους οφειλέτες.

Κάλεσαν τους δανειολήπτες να αμφισβητήσουν τις χρεώσεις στα
δικαστήρια, επισημαίνοντας πως υπάρχει δικαστικό προηγούμενο με το οποίο οι τράπεζες επέστρεψαν τα χρήματα στους
δανειολήπτες που ήταν προϊόν των καταχρηστικών ρητρών.
Εκπρόσωπος του συνδέσμου τραπεζών απέρριψε τις κατηγορίες
των βουλευτών επισημαίνοντας επίσης πως η πρόταση νόμου
περιορίζει το δικαίωμα της τράπεζας να χρεώνει τόκους υπερημερίας ή να επιβάλλει αυξήσεις του περιθωρίου.
Εκπρόσωπος του υπουργείου οικονομικών υπέβαλε συμβιβαστική πρόταση σύμφωνα με την οποία να καλύπτονται ακόμη και
συμβάσεις που ακυρώθηκαν ή τερματίστηκαν.
Ο χρηματοοικονομικός επίτροπος ανέδειξε μια άλλη πτυχή του
προβλήματος επισημαίνοντας πως ενδεχομένως να είναι παράνομες και οι αρνήσεις των τραπεζών για αναδιαρθρώσεις δανείων τα οποία έκριναν οι τράπεζες ως μη βιώσιμα.

Η Βουλή
Ο πρόεδρος της επιτροπής και πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας
Παπαδόπουλος σημείωσε πως οι υπερβολικές χρεώσεις τόκων
υπερημερίας είναι παράνομες, τονίζοντας πως η βουλή δεν θα
νομιμοποιήσει τέτοιες χρεώσεις αλλά θα ενισχύσει τις προσπάθειες των δανειζόμενων να αμφισβητήσουν τις συγκεκριμένες
χρεώσεις.
Ο κ. Παπαδόπουλος κάλεσε όλους τους δανειζόμενους να αμφισβητήσουν τις τραπεζικές χρεώσεις στα δικαστήρια.
Υπέδειξε πως η βουλή θα ξεκαθαρίσει σύντομα όλα τα ζητήματα, τόσο για τις υφιστάμενες συμβάσεις, όσο και για μελλοντικές
συμβάσεις και για όλες προηγούμενες συμβάσεις.
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ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Α

κόμα και σε καιρούς οικονομικής κρίσης η Κύπρος
αποτελεί για τους Ευρωπαίους
ξένους ή αλλοδαπούς τρίτων
χωρών, χώρα μετανάστευσης
για εξεύρεση εργασίας. Αντίθετα με τους Κύπριους απόδημους που επιστρέφουν στην
πατρίδα για να φτιάξουν σπιτικό θεωρώντας τις συνθήκες
καλύτερς από το εξωτερικό.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα
της έρευνας του εργατικού
δυναμικού για τους μετανάστες
και την αγορά εργασίας που
κάλυψε δειγματοληπτικά 3.600
νοικοκυριά, το 74,0% των
Κυπρίων ηλικίας 15 – 64 που
γεννήθηκαν στο εξωτερικό
δήλωσαν τους οικογενειακούς
λόγους (περ. δημιουργία οικογένειας) ως τον κύριο λόγο
μετανάστευσης τους στην
Κύπρο. Το 11,3% δήλωσαν την
εργασία και βρήκαν δουλειά
πριν μεταναστεύσουν στην
Κύπρο, το 10,2% δήλωσαν την
εργασία και ήρθαν για να
βρουν εργασία στην Κύπρο
(αλλά δε βρήκαν πριν μεταναστεύσουν) ενώ το 3,7% δήλωσαν άλλους λόγους (π.χ. για
αφυπηρέτηση, για το κλίμα,
για λόγους υγείας κ.τ.λ) ως τον
κύριο λόγο μετανάστευσης
τους στην Κύπρο.
Όσον αφορά το 36,1% των
υπηκόων της Ευρωπαϊκής

Η Κύπρος μεταναστευτικός προορισμός
για εξεύρεση εργασίας
• Το 55.4% των Κύπριων που γεννήθηκαν στο εξωτερικό δήλωσαν
ότι γνωρίζουν άπταιστα την μητρική τους γλώσσα
μη αναγνώριση των προσόντων, πιστοποιητικών ή πτυχίων που απόκτησαν στο εξωτερικό ως το κυριότερο εμπόδιο στην εξεύρεση εργασίας
ανάλογη των προσόντων τους.

Παρακολούθηση
μαθημάτων για Ελληνικά

κλίμα, για λόγους υγείας κ.τ.λ)
ως τον κύριο λόγο μετανάστευσης τους στην Κύπρο.

Προσόντα σε σχέση με την
εργασία
Από τους απασχολούμενους
Κύπριους ηλικίας 15 – 64, το
47,8% με τριτοβάθμια εκπαίδευση, το 39,2% με λυκειακή και
το 13,1% με μόρφωση κάτω του
λυκείου, θεωρεί ότι έχει περισσότερα προσόντα απ’ότι
απαιτεί η τωρινή του εργασία.
Από τους απασχολούμενους
υπήκοους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (εκτός των Κυπρίων)

√ Η έρευνα κάλυψε δειγματοληπτικά 3.600 νοικοκυριά
σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου.
Ένωσης (εκτός των Κυπρίων)
ηλικίας 15 – 64 που γεννήθηκαν στο εξωτερικό δήλωσαν
την εργασία και ήρθαν για να
βρουν εργασία στην Κύπρο
(αλλά δε βρήκαν πριν μεταναστεύσουν) ως τον κύριο λόγο
μετανάστευσης τους στην
Κύπρο. Το 33,2% δήλωσαν τους
οικογενειακούς λόγους (περ.
δημιουργία οικογένειας), το
21,0% δήλωσαν την εργασία
και βρήκαν δουλειά πριν μεταναστεύσουν στην Κύπρο ενώ το
8,5% δήλωσαν άλλους λόγους
(π.χ. για αφυπηρέτηση, για το
κλίμα, για λόγους υγείας κ.τ.λ)
ως τον κύριο λόγο μετανάστευσης τους στην Κύπρο.
Στην περίπτωση των υπηκόων
τρίτων χωρών ηλικίας 15 – 64
που γεννήθηκαν στο εξωτερικό
το 64.8% δήλωσαν την εργασία
και βρήκαν δουλειά πριν μεταναστεύσουν στην Κύπρο ως
τον κύριο λόγο μετανάστευσης
τους στην Κύπρο. Το 15,6%
δήλωσαν τους οικογενειακούς
λόγους (περ. δημιουργία οικογένειας), το 9,3% δήλωσαν την
εργασία και ήρθαν για να
βρουν εργασία στην Κύπρο
(αλλά δε βρήκαν πριν μεταναστεύσουν), το 4,0% δήλωσαν
για διεθνή προστασία, το 3,6%
δήλωσαν για σπουδές ενώ το
2,9% δήλωσαν άλλους λόγους
(π.χ. για αφυπηρέτηση, για το

ηλικίας 15 – 64, το 62,6% με
τριτοβάθμια εκπαίδευση, το
37,4% με λυκειακή και το 16,5%
με μόρφωση κάτω του λυκείου,
θεωρεί ότι έχει περισσότερα
προσόντα απ’ότι απαιτεί η
τωρινή του εργασία.
Από τους απασχολούμενους
υπήκοους τρίτων χωρών ηλικίας 15 – 64, το 69,6% με τριτοβάθμια εκπαίδευση, το 39,9%
με λυκειακή και το 7,5% με μόρφωση κάτω του λυκείου, θεωρεί ότι έχει περισσότερα προσόντα απ’ότι απαιτεί η τωρινή
του εργασία.
Το 77,5% των απασχολούμενων Κυπρίων ηλικίας 15 – 64
που είτε οι ίδιοι ή κάποιος από
τους γονείς τους γεννήθηκε στο
εξωτερικό και που θεωρούν ότι
έχουν περισσότερα προσόντα
σε σχέση με την εργασία που
κάνουν, δήλωσαν άλλο εμπόδιο (π.χ. λόγω οικονομικής κρίσης, έλλειψη θέσεων εργασίας,
εκμετάλλευσης από τον εργοδότη, ηλικίας) ως το κυριότερο
εμπόδιο που δεν τους επιτρέπει να βρουν εργασία ανάλογη
των προσόντων τους, ενώ το
18,8% δεν δήλωσαν κανένα
εμπόδιο στην εξεύρεση εργασίας ανάλογη των προσόντων
τους.
Το 67,6% των απασχολούμενων υπηκόων της Ευρωπαϊκής

Ένωσης (εκτός των Κυπρίων)
ηλικίας 15 – 64, που είτε οι
ίδιοι ή κάποιος από τους
γονείς τους γεννήθηκε στο
εξωτερικό και που θεωρούν ότι
έχουν περισσότερα προσόντα
σε σχέση με την εργασία που
κάνουν, δήλωσαν άλλο εμπόδιο (π.χ. λόγω οικονομικής κρίσης, έλλειψη θέσεων εργασίας,
εκμετάλλευσης από τον εργοδότη, ηλικίας) ως το κυριότερο
εμπόδιο που δεν τους επιτρέπει να βρουν εργασία ανάλογη
των προσόντων τους. Το 9,3%
δήλωσαν τη μη επαρκή γνώση
της Ελληνικής γλώσσας ενώ το
12,4% δεν δήλωσαν κανένα
εμπόδιο στην εξεύρεση εργασίας ανάλογη των προσόντων
τους.
Το 38,6% των απασχολουμένων υπηκόων τρίτων χωρών
ηλικίας 15 – 64, που είτε οι
ίδιοι ή κάποιος από τους
γονείς τους γεννήθηκε στο
εξωτερικό και που θεωρούν ότι
έχουν περισσότερα προσόντα
σε σχέση με την εργασία που
κάνουν, δήλωσαν άλλο εμπόδιο (π.χ. λόγω οικονομικής κρίσης, έλλειψη θέσεων εργασίας,
εκμετάλλευσης από τον εργοδότη, ηλικίας) ως το κυριότερο
εμπόδιο που δεν τους επιτρέπει να βρουν εργασία ανάλογη
των προσόντων τους. Το 32,7%
δήλωσαν το περιορισμένο
δικαίωμα για εργασία λόγω
ιθαγένειας ή άδειας παραμονής ενώ το 10,6% δήλωσαν τη

Το 55,4% των Κυπρίων ηλικίας
15 – 64 που γεννήθηκαν στο
εξωτερικό δήλωσαν ότι η
Ελληνική είναι η μητρική τους
γλώσσα ή την μιλούν άπταιστα σαν ντόπιοι όταν ρωτήθηκαν για το βαθμό γνώσης τους της Ελληνικής
γλώσσας. Το 27,0%
δήλωσαν ότι την μιλούν
πάρα πολύ καλά, το
11,9% δήλωσαν ότι την
μιλούν μέτρια ενώ το
5,7%
δήλωσαν
ότι
μιλούν λίγο ή καθόλου
Ελληνικά.
Το 28,2% των υπηκόων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός Κυπρίων)
ηλικίας 15 – 64 που γεννήθηκαν στο εξωτερικό
δήλωσαν ότι μιλούν την
Ελληνική γλώσσα λίγο ή
καθόλου όταν ρωτήθηκαν για το βαθμό γνώσης τους της Ελληνικής
γλώσσας. Το 25,7% δήλωσαν
ότι την μιλούν μέτρια, το 24,6%
δήλωσαν ότι η Ελληνική είναι η
μητρική τους γλώσσα ή την
μιλούν άπταιστα σαν ντόπιοι
ενώ το 21,5% δήλωσαν ότι
μιλούν πάρα πολύ καλά την
Ελληνική.
Το 66,3% των υπηκόων τρίτων
χωρών ηλικίας 15 – 64 που
γεννήθηκαν στο εξωτερικό
δήλωσαν ότι μιλούν την Ελληνική λίγο ή καθόλου όταν
ρωτήθηκαν για το βαθμό γνώσης τους της Ελληνικής γλώσσας. Το 23,8% δήλωσαν ότι την
μιλούν μέτρια, το 6,7% δήλωσαν ότι την μιλούν πάρα πολύ
καλά ενώ το 3,2% δήλωσαν ότι

η Ελληνική είναι η μητρική τους
γλώσσα ή την μιλούν άπταιστα σαν ντόπιοι.
Το 72,6% των Κυπρίων ηλικίας
15 – 64 που γεννήθηκαν στο
εξωτερικό δήλωσαν ότι δεν
ήταν απαραίτητη η παρακολούθηση μαθημάτων Ελληνικής
γλώσσας από την άφιξη τους
στην Κύπρο μέχρι σήμερα. Το
19,4% δήλωσαν ότι παρακολούθησαν μαθήματα ενώ το
8,0% δήλωσαν ότι δεν παρακολούθησαν μαθήματα Ελληνικής
γλώσσας για άλλους λόγους.
Το 51,3% των υπηκόων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός
Κυπρίων) ηλικίας 15 – 64 που
γεννήθηκαν στο εξωτερικό
δήλωσαν ότι δεν ήταν απαραίτητη η παρακολούθηση μαθημάτων Ελληνικής γλώσσας

από την άφιξη τους στην
Κύπρο μέχρι σήμερα. Το 36,2%
δήλωσαν ότι δεν παρακολούθησαν μαθήματα για άλλους
λόγους ενώ το 12,5% δήλωσαν
ότι παρακολούθησαν μαθήματα Ελληνικής γλώσσας.
Το 58,9% των υπηκόων τρίτων
χωρών ηλικίας 15 – 64 που
γεννήθηκαν στο εξωτερικό
δήλωσαν ότι δεν παρακολούθησαν μαθήματα Ελληνικής
γλώσσας για άλλους λόγους
από την άφιξη τους στην
Κύπρο μέχρι σήμερα. Το 24,8%
δήλωσαν ότι δεν ήταν απαραίτητο ενώ το 16,3% δήλωσαν ότι
παρακολούθησαν μαθήματα
Ελληνικής γλώσσας.

Μέσω φίλων και συγγενών βρίσκουν εργασία
Το 47,3% των Κύπριων υπαλλήλων ηλικίας 15 – 64 που βρήκαν την τωρινή τους εργασία τα τελευταία
5 χρόνια όταν ρωτήθηκαν για τη μέθοδο που χρησιμοποίησαν για να βρούν την εργασία αυτή δήλωσαν ότι την βρήκαν μέσω συγγενών, φίλων ή άλλων γνωριμιών. Το 25,2% δήλωσαν ότι την βρήκαν με
κατευθείαν αίτηση ή επικοινωνία με τον εργοδότη, το 12,6% δήλωσαν ότι την βρήκαν μέσω αγγελιών
στο διαδίκτυο, στα περιοδικά, στις εφημερίδες ή μέσω άλλου μέσου μαζικής ενημέρωσης, το 6,3%
δήλωσαν ότι ο εργοδότης επικοινώνησε μαζί τους ενώ το 3,2% δήλωσαν ότι την βρήκαν μέσω του
επαρχιακού γραφείου εξευρέσεως εργασίας.
Το 59,3% των υπαλλήλων που είναι υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός Κυπρίων) ηλικίας 15 –
64 που βρήκαν την τωρινή τους εργασία τα τελευταία 5 χρόνια δήλωσαν ότι την βρήκαν μέσω συγγενών, φίλων ή άλλων γνωριμιών. Το 24,1% δήλωσαν ότι την βρήκαν με κατευθείαν αίτηση ή επικοινωνία με τον εργοδότη ενώ το 8,2% δήλωσαν ότι την βρήκαν μέσω αγγελιών στο διαδίκτυο, στα περιοδικά, στις εφημερίδες ή μέσω άλλου μέσου μαζικής ενημέρωσης.
Το 56,7% των υπαλλήλων που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών ηλικίας 15 – 64 και βρήκαν την τωρινή
τους εργασία τα τελευταία 5 χρόνια δήλωσαν ότι την βρήκαν μέσω ιδιωτικού γραφείου εξευρέσεως
εργασίας. Το 27,7% δήλωσαν ότι την βρήκαν μέσω συγγενών, φίλων ή άλλων γνωριμιών ενώ το 7,5%
δήλωσαν ότι την βρήκαν με κατευθείαν αίτηση ή επικοινωνία με τον εργοδότη.
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Ό

σο πλησιάζουμε προς τα
Χριστούγεννα, η ανάγκη
να κάνουμε τους ανθρώπους
που αγαπάμε ευτυχισμένους
καθίσταται εντονότατη. Ειδικότερα, μεσούσης της κρίσης
που βιώνουμε, οικονομικής,
πνευματικής και κοινωνικής,
αυτή η γιορτή θα πρέπι να μας
κάνει πιο ευγενικούς, περισσότερο καλόκαρδους και με διάθεση για προσφορά στους
πάσχοντες
συνανθρώπους
μας. Κάντε λοιπόν, μικρές,
ανέξοδες, καλές πράξεις που
θα φέρουν το χαμόγελο στους
ανθρώπους κοντά σας. Και
νάσθε σίγουροι ότι θα αναταμοιφθείτε, τουλάχιστον ψυχικά.

1

Δώσε τη σειρά σου στην
υπεραγορά ή αλλού σε κάποια
μαμά που έχει αγκαλιά το
παιδί της, ή σε γυναίκα έγκυο ή

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Γίνε εσύ ο Άγιος Βασίλης για τους άλλους! 10

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

7

ντούσες καν.

9+1 καλές πράξεις για τα φετινά Χριστούγεννα χωρίς
να βάλεις καν το χέρι στην τσέπη!

σε άτομα που έχουν ανάγκη.

2

Πήγαινε με τον μπαμπά
σου στην παράσταση, στο
μουσείο ή στη καφετέρια που
θέλει. Ήρθε η στιγμή να σταματήσεις να το αναβάλλεις.

3 Πες επιτέλους στη μαμά
σου τη φράση, "έχεις δίκιο".
Θα της κάνεις το καλύτερο
δώρο που έχει πάρει ποτέ.
4

Μπες στο Skype και μίλησε
με έναν καλό σου φίλο, που
μετακόμισε στο εξωτερικό και
πλέον μιλάτε σπάνια.

5 Άκουσε

για μια φορά εκείνον ή εκείνη τη συνάδελφο
που συνεχώς παραπονιέται
για τη ζωή του και το μόνο που

Π

ριν από πολλά χρόνια σε ένα
Δημοτικό σχολείο της Αμερικανικής επαρχίας υπήρχε μια δασκάλα.
Το όνομα της ήταν κυρία Τόμπσον.
Την πρώτη μέρα της καινούργιας σχολικής χρονιάς, στάθηκε μπροστά από
τα παιδιά της πέμπτης τάξης, τους
συστήθηκε και στη συνέχεια τους είπε
ένα μεγάλο ψέμα.
Όπως και οι περισσότεροι άλλωστε
δάσκαλοι, κοίταξε τους μαθητές της
και τους είπε ότι τους θα τους αγαπάει και θα τους προσέχει όλους το ίδιο.
Αλλά αυτό ήταν αδύνατον, γιατί εκεί
στην μπροστινή σειρά, κάθονταν ένα
μικρό αγόρι, ο Τέντυ Στάλλαρντ. Η
κυρία Τόμπσον είχε παρατηρήσει τον
Τέντυ από την προηγούμενη χρονιά
και δεν τον συμπαθούσε ιδιαίτερα. Δεν
έπαιζε με τα άλλα παιδιά, δεν συμμετείχε στην τάξη, τα ρούχα του ήταν
συνέχεια βρώμικα και σίγουρα δεν
έκανε όσο συχνά έπρεπε μπάνιο.
Ο Τέντυ ήταν ένα παιδί που την δυσαρεστούσε όποτε τον έβλεπε για αυτό
και απολάμβανε τις στιγμές που σχημάτιζε με τον κόκκινο στυλό της τα
τεράστια Χ στα τετράδια του, έσβηνε
τα λάθη του ή βαθμολογούσε με 6 και
με 5 τις εργασίες του. Στο σχολείο,
όπου δίδασκε η κυρία Τόμπσον, ήταν
υποχρεωμένη να ελέγχει το παρελθόν
όλων των παιδιών που υπήρχαν στη
τάξη της. Ακόμη και του μικρού Τέντυ.
Έτσι όταν άνοιξε τα αρχεία του, την
περίμενε μια μεγάλη έκπληξη. Ο
δάσκαλος που είχε τον Τέντυ στην
πρώτη τάξη του Δημοτικού έγραφε
για αυτόν: «Ο Τέντυ είναι ένα υπέροχο
παιδί όλο χαμόγελο. Είναι οργανωτικός, μελετηρός και έχει καλούς τρόπους. Είναι μια έμπνευση για τα παιδιά που βρίσκονται γύρω του.»
Η δασκάλα που είχε τον Τέντυ στη
Δευτέρα Δημοτικού έγραφε: «Είναι
εξαιρετικός μαθητής, τον συμπαθούν
πολύ οι συμμαθητές του αλλά ο ίδιος
μοιάζει πολύ προβληματισμένος επειδή η μητέρα του πάσχει από μια ανίατη ασθένεια και η ζωή στο σπίτι του
πρέπει να είναι πολύ δύσκολη.»
Η δασκάλα που τον δίδαξε στην Τρίτη
Δημοτικού έγραφε: «Ο θάνατος της
μητέρας του του στοίχισε πολύ. Ο

θέλει είναι έναν άνθρωπο να τα
πει. Κάνε και κάποιες διακριτικές ερωτήσεις για να δείξεις
ότι πραγματικά ενδιαφέρεσαι.

6 Φτιάξε τη ντουλάπα σου
και τα ρούχα που δεν θες δώσε
τα σε άτομα που τα έχουν ανάγκη.

9 Πες ευχαριστώ σαν να το
εννοείς,
στην
ενοχλητική
πωλήτρια που σε κάθε άλλη
περίπτωση δεν θα της απα-

Δώσε σε άπορα παιδάκια
παιχνίδια
που
δεν τα χρειάζεστε πλέον. Θα
το εκτιμήσουν
αφάνταστα
και θα σας
ευγνομωνούν.

7 Πες στην αδελφή σου ή
στην φίλη σου εκείνη την
ιστορία από τα εφηβικά σας
χρόνια που την κάνει να
δακρύζει από το γέλιο.
8 Πιάσε τη συζήτηση με τον
πιο αμήχανο καλεσμένο του
χριστουγεννιάτικου πάρτι που
θα πας. Θα σε ευχαριστεί και
θα σε θυμάται για πάντα!

Η Ιστορία μιας Δασκάλας
Μια δασκάλα δεν συμπαθούσε καθόλου ένα μαθητή της. Ώσπου
έμαθε το τραγικό μυστικό του
όταν φώναξε δυνατά πόσο πολύ της
άρεσε το δώρο του. Στη συνέχεια
φόρεσε το βραχιόλι και έριξε λίγο από
το άρωμα στο χέρι της.
Ο Τέντυ έφυγε τελευταίος εκείνη τη
μέρα από την τάξη. Βγαίνοντας από
τη πόρτα γύρισε προς τη δασκάλα του
και της είπε με θλιμμένη φωνή «Σήμερα κυρία μυρίζετε σαν τη μαμά μου!»

ΕΚΛΑΨΕ ΠΟΛΥ
Η κυρία Τόμπσον έκλαψε πολύ εκείνη
τη μέρα. Από τότε σταμάτησε να
μαθαίνει τα παιδιά ανάγνωση, γραφή
και αριθμητική. Αντ “αυτού, άρχισε να
τα διδάσκει.

ίδιος προσπαθεί να κάνει ότι καλύτερο μπορεί, αλλά ο πατέρας του δεν
του δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον. Η
άσχημη κατάσταση στο σπίτι θα τον
επηρεάσει πολύ σύντομα, αν δεν
αλλάξει γρήγορα κάτι.»
Ο δάσκαλος του Τέντυ στην Τετάρτη
Δημοτικού έγραφε: «Ο Τέντυ έχει
παραιτηθεί και δεν δείχνει κανένα
ενδιαφέρον για το σχολείο. Δεν έχει
πολλούς φίλους και πολλές φορές
κοιμάται στην τάξη.» Η κυρία
Τόμπσον συνειδητοποίησε το πρόβλημα και αισθάνθηκε ντροπή για τον
εαυτό της. Αισθάνθηκε ακόμη χειρότερα, όταν όλοι οι μαθητές της, της έφεραν χριστουγεννιάτικα δώρα τυλιγμένα με αστραφτερά περιτυλίγματα και
όμορφες κορδέλες. Όλοι, εκτός από
τον Τέντυ. Το δικό του δώρο ήταν αδέξια τυλιγμένο σε ένα βρώμικο, καφέ
χαρτί που μάλλον πριν ήταν η σακούλα ενός παντοπωλείου.

ΔΥΣΚΟΛΕΥΘΗΚΕ
Η κυρία Τόμπσον δυσκολεύτηκε να το
ανοίξει. Τα περισσότερα παιδιά γέλασαν όταν έβγαλε από μέσα ένα βραχιόλι που είχε φτιάξει ο ίδιος με σπάγκο και πέτρες αλλά και ένα ανοιχτό,
μισογεμάτο μπουκάλι με άρωμα.
Σηκώθηκε από τη θέση της και σταμάτησε απότομα των γέλιο των παιδιών

Αγαπούσε όλα τα παιδιά αλλά έδινε
ιδιαίτερη προσοχή στον μικρό Τέντυ.
Κάθε φορά που τον βοηθούσε στα
μαθήματα του, το μυαλό του έμοιαζε
να ζωντανεύει. Όσο περισσότερο τον
ενθάρρυνε, τόσο πιο γρήγορα απαντούσε στις ερωτήσεις της. Μέχρι το
τέλος του έτους, ο Τέντυ είχε γίνει ένα
από τα πιο έξυπνα παιδιά της τάξης
και, παρά το ψέμα της ότι θα αγαπούσε όλα τα παιδιά το ίδιο, ο Τέντυ ήταν
πλέον και επίσημα ο αγαπημένος της.
Την επόμενη χρονιά η κυρία Τόμπσον
ανέλαβε πάλι την Πέμπτη Δημοτικού
και έβλεπε τον Τέντυ μόνο στα διαλείμματα. Μια μέρα, προς το τέλος
του έτους, βρήκε ένα σημείωμα κάτω
από την πόρτα του σπιτιού της. Το
σημείωμα είχε την υπογραφή του
Τέντυ και έγραφε: «Είσαστε ακόμη η
καλύτερη δασκάλα που είχα ποτέ στη
ζωή μου». Έξι χρόνια μετά η κυρία
Τόμπσον έλαβε άλλο ένα σημείωμα,
αυτή τη φορά με το ταχυδρομείο.
Ήταν πάλι ο Τέντυ και της έγραφε ότι
είχε τελειώσει τρίτος σε βαθμό το
Λύκειο, αλλά εκείνη ήταν ακόμη η
καλύτερη δασκάλα που είχε ποτέ στη
ζωή του. Τέσσερα χρόνια μετά, πήρε

άλλη μια επιστολή από τον Τέντυ. Της
έγραφε ότι είναι δύσκολα στο Πανεπιστήμιο αλλά πολύ σύντομα θα έπαιρνε το πτυχίο του και με καλό βαθμό.
Τέλειωσε το γράμμα του γράφοντας
ότι ακόμη εκείνη είναι η καλύτερη και
η πιο αγαπημένη του δασκάλα που
είχε ποτέ.
Έπειτα από τέσσερα χρόνια άλλο ένα
γράμμα από τον Τέντυ έκανε την
εμφάνιση του στο ταχυδρομικό κουτί
της κυρία Τόμπσον. Της έγραφε ότι
αφού πήρε το πτυχίο του, αποφάσισε
να προχωρήσει λίγο ακόμη τις σπουδές του. Τέλειωνε την επιστολή γράφοντας ότι παραμένει η καλύτερη και
η αγαπημένη του δασκάλα. Αλλά αυτή
τη φορά το όνομα με το οποίο υπέγραφε ήταν διαφορετικό: Δρ. Θίοντορ
Φ. Στάλλαρντ

Η ιστορία δεν τελειώνει εδώ
Η κυρία Τόμπσον πήρε ακόμη ένα
γραμμα από τον Τέντυ εκείνη την
άνοιξη. Της έγραφε ότι είχε βρει μια
κοπέλα και επρόκειτο να την
παντρευτεί. Της έλεγε ότι ο πατέρας
του είχε πεθάνει μερικά χρόνια πριν
και αναρωτιόταν αν θα μπορούσε
εκείνη, να καθίσει στη θέση που κάθεται η μητέρα του γαμπρού. Φυσικά
εκείνη το έκανε..
Πήγε στο γάμο φορώντας στο χέρι
εκείνο το βραχιόλι από πέτρες που
της είχε κάνει δώρο ο Τέντυ και φορώντας το άρωμα που του θύμιζε τη
μητέρα του.
Την στιγμή που ο Δρ. Στάλλαρντ την
αγκάλιασε της ψιθύρισε στο αυτί:
«Σας ευχαριστώ, κυρία Τόμπσον, γιατί
πιστέψατε σε μένα. Σας ευχαριστώ
τόσο πολύ γιατί με κάνατε να αισθανθώ σημαντικός και μου δείξατε πως
μπορώ να κάνω τη διαφορά».
Η κυρία Τόμπσον με δάκρυα στα μάτια
του απάντησε: «Τέντυ, κάνεις πολύ
μεγάλο λάθος. Εσύ είσαι αυτός που
μου έμαθε ότι μπορώ να κάνω τη διαφορά. Δεν ήξερα πώς να διδάξω τους
μαθητές μου μέχρι που σε γνώρισα.»

Βοηθήστε να διαδοθεί ένα πολύ όμορφο μήνυμα, κοινοποιώντας το άρθρο
στους φίλους σας. Προσπαθήστε να μην κρίνετε από το περιτύλιγμα και μην
υποτιμάτε ποτέ μα ποτέ την δύναμη που έχετε και που μπορεί να αλλάξει τις
ζωές των ανθρώπων γύρω σας.
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ΓΙΟΡΤΕΣ ΒΟΥΤΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΥΛΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ό

λοι προετοιμάζονται για
τη γέννηση του Χριστού,
τα ρεβεγιόν έχουν την τιμητική
τους ενώ οι παρέες μεγαλώνουν και οι δρόμοι και οι πλατείες φωτίζονται και πλημμυρίζουν από κόσμο. Κάθε περιοχή έχει αυτές τις ημέρες τα
δικά της ξεχωριστά έθιμα.

Μύρισαν Χριστούγεννα
τερη ευχή για κάθε νοικοκύρη.
Να προκόβουν τα κοπάδια του,
να πληθαίνει η φαμελιά του,
να μεγαλώνουν τα κορίτσια και
τα παλικάρια του, να του φέρνουν στο σπίτι νύφες και
γαμπρούς, να του δώσουν
εγγόνια που δε θ’ αφήσουν τ’
όνομα το πατρικό να σβήσει.

Ας δούμε μερικά από αυτά:
Tα καρύδια
Τα καρύδια είναι ένα παραδοσιακό ομαδικό παιχνίδι που
παίζουν τα παιδιά. Οι κανόνες
του παιχνιδιού έχουν ως εξής:
Κάποιο παιδί χαράζει στο
χώμα μια ευθεία γραμμή.
Πάνω σ’ αυτή, κάθε παίκτης
βάζει κι από ένα καρύδι στη
σειρά. Μετά, ο κάθε παίκτης με
τη σειρά του και από κάθετη
απόσταση ενός με δύο μέτρα
από τη γραμμή των καρυδιών,
σημαδεύει σκυφτός, και με το
μεγαλύτερο και το πιο στρογγυλό καρύδι του, κάποιο άλλο
καρύδι. Όποιο καρύδι πετύχει
και το βγάλει έξω από τη
γραμμή το κερδίζει και δοκιμάζει ξανά σημαδεύοντας κάποιο
άλλο καρύδι. Αν αστοχήσει,
συνεχίζει ο επόμενος παίκτης.
Το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι
να βγουν από τη γραμμή όλα
τα καρύδια.
Tο αναμμένο πουρνάρι
Όταν γεννήθηκε ο Χριστός και
πήγαν, οι βοσκοί να προσκυνήσουν, ήταν νύχτα σκοτεινή.

Σε άλλες περιοχής της Ελλάδας
αναβιώνουν τα εξής έθιμα:

ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ
ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Βρήκαν κάπου ένα ξερό πουρνάρι κι έκοψαν τα κλαδιά του.
Πήρε ο καθένας από ένα κλαδί
στο χέρι, του έβαλε φωτιά και
γέμισε το σκοτεινό βουνό
χαρούμενες φωτιές και τριξίματα και κρότους. Από τότε,
λοιπόν, στα χωριά της Άρτας,
όποιος πάει στο σπίτι του γείτονα, για να πει τα χρόνια
πολλά, καθώς και όλα τα παιδιά τα παντρεμένα, που θα
πάνε στο πατρικό τους, για να
φιλήσουν το χέρι του πατέρα
και της μάνας τους, να κρατούν ένα κλαρί πουρνάρι, ή ό,τι
άλλο δεντρικό που καίει τρίζοντας. Στο δρόμο το ανάβουν
και το πηγαίνουν έτσι αναμμένο στο πατρικό τους σπίτι και
γεμίζουν χαρούμενες φωτιές
και κρότους τα σκοτεινά δρο-

μάκια του χωριού.
Ακόμη και στα Γιάννενα το ίδιο
κάνουν. Μόνο που εκεί δεν κρατούν ολόκληρο το κλαρί το
πουρνάρι αναμμένο στο χέρι
τους – είναι μεγάλη πολιτεία

τα Γιάννενα – αλλά κρατούν
στη χούφτα τους μια χεριά
δαφνόφυλλα και πουρναρόφυλλα, που τα πετούν στο
τζάκι, μόλις μπούνε και καλημερίζουν. Κι όταν τα φύλλα τα
ξερά πιάσουν φωτιά κι αρχίσουν να τρίζουν και να πετάνε
σπίθες, εύχονται: «Αρνιά,
κατσίκια,
νύφες
και
γαμπρούς!» Αυτή είναι η καλύ-

Το Πάντρεμα της φωτιάς
Την παραμονή των Χριστουγέννων σε πολλά μέρη της
Ελλάδας "παντρεύουν", τη
φωτιά. Παίρνουν ένα ξύλο με
θηλυκό όνομα και ένα με αρσενικό όνομα, συνήθως από
αγκαθωτά δέντρα. Τα αγκαθωτά δέντρα, κατά τη λαϊκή αντίληψη, απομακρύνουν τα δαι-

μονικά όντα, όπως τους καλικάντζαρους. Στη Θεσσαλία,
επιστρέφοντας από την εκκλησία στο σπίτι, τα κορίτσια
βάζουν παραδίπλα στο αναμμένο τζάκι κλωνάρια κέδρου
που τα ξεδιαλέγουν, ενώ τα
αγόρια τοποθετούν κλαδιά
από αγριοκερασιά. Τα μικρά
αυτά κλάδιά δέντρων αντιπροσωπεύουν τις προσωπικές

τους επιθυμίες για την πραγματοποίηση μιας όμορφης
ζωής. Φροντίζουν μάλιστα τα
κλαδιά αυτά να είναι λυγερά
και παρακολουθούν με ενδιαφέρον ποιο κλωνάρι θα καεί
πρώτο, καθώς λένε πως αυτό
είναι καλό σημάδι για το κορίτσι ή το αγόρι, αντίστοιχα, και
συγκεκριμένα πως θα είναι
αυτό που θα παντρευτεί
πρώτο.
"Έλα, έχουμε γουρουνοχαρά"
Η προετοιμασία για το σφάξιμο του γουρουνιού γινόταν με
εξαιρετική φροντίδα, ενώ επακολουθούσε γλέντι μέχρι τα
ξημερώματα, για να επαναληφθεί η ίδια διαδικασία την
επόμενη και τη μεθεπόμενη
μέρα. Τρεις-τέσσερις συγγενικές οικογένειες καθόριζαν με
τη σειρά ποια ημέρα θα έσφαζε το γουρούνι της. Για κάθε
σφαγή μεγάλου γουρουνιού

απαιτούνταν 5-6 άνδρες,
εκτός των παιδιών, που είχαν
ηλικία πολλές φορές 20-25
ετών. Επειδή όμως η όλη εργασία είχε ως επακόλουθο το
γλέντι και τη χαρά, γι’ αυτό και
η ημέρα αυτή καθιερώθηκε ως
"γουρουνοχαρά ή γρουνουχαρά".

(Η συνέχεια στην επόμενη
έκδοση)

Τα Πρωτοχρονιάτικα Μπαμπαλιούρια

ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Το πάντρεμα της βρύσης

Ο

ι κοπέλες, τα χαράματα των Χριστουγέννων, αλλού την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, πηγαίνουν στην πιο κοντινή βρύση
"για να κλέψουν το άκραντο νερό" (άκραντο, δηλαδή αμίλητο, γιατί
δε βγάζουν λέξη σ’ όλη τη διαδρομή). Αλείφουν τις βρύσες του
χωριού με βούτυρο και
μέλι, με την ευχή όπως
τρέχει το νερό να τρέχει
και η προκοπή στο
σπίτι τον καινούργιο
χρόνο και γλυκιά να
είναι και η ζωή τους.
Για να έχουν καλή
σοδειά, όταν φτάνουν
εκεί, την "ταΐζουν", με
διάφορες λιχουδιές, όπως βούτυρο, ψωμί, τυρί, όσπρια ή κλαδί
ελιάς. Όποια θα πήγαινε πρώτη στη βρύση, αυτή θα ήταν και η
πιο τυχερή ολόκληρο το χρόνο. Έπειτα ρίχνουν στη στάμνα ένα
βατόφυλλο και τρία χαλίκια, "κλέβουν νερό" και γυρίζουν στα σπίτια τους πάλι αμίλητες μέχρι να πιούνε όλοι από το άκραντο νερό.
Με το ίδιο νερό ραντίζουν και τις τέσσερις γωνίες του σπιτιού,
ενώ σκορπούν στο σπίτι και τα τρία χαλίκια.

Οι γιορτές της Πρωτοχρονιάς ξεκινούν παραδοσιακά στη Λάρισα από την παραμονή, όπου τα παιδιά βγαίνουν στους δρόμους
τραγουδώντας τα Αγιοβασιλιάτικα κάλαντα και φωνάζοντας
“Σουρβάσο”. Την ημέρα της Πρωτοχρονιάς αναβιώνουν τα
“Μπαμπαλιούρια”, είναι ένα Πρωτοχρονιάτικο έθιμο, που έχει
τις ρίζες του στη Διονυσιακή λατρεία.
Η στολή των Μπαμπαλιούρηδων, αποτελείται από το “σαλβάρι”,
ένα μάλλινο άσπρο παντελόνι, το οποίο στερεώνουν στη μέση με
μια μάλλινη άσπρη ζώνη. Το πουκάμισο που φορούν από πάνω είναι συνήθως άσπρο με φαρδιά
μανίκια σαν εκείνο των τσολιάδων. Στα πόδια φορούν άσπρες καλτσοδέτες και τσαρούχια. Στη
μέση φορούν ένα χοντρό μάλλινο ύφασμα, διπλωμένο πολλές φορές, όπου επάνω δένουν τα
μεγάλα και βαριά κουδούνια. Στο κεφάλι φορούν ειδική μάσκα, από προβιά ζώου, τη λεγόμενη
“φουλίνα”. Η μάσκα αυτή είναι άσπρη ή μαύρη και έχει τρία ανοίγματα, δύο στα μάτια και ένα
στο στόμα. Στα χέρια κρατούν ένα ξύλινο κυρτό σπαθί που συμπληρώνει τη φορεσιά του κάθε
“Μπαμπαλιούρη”.
Έτοιμα πλέον τα “Μπαμπαλιούρια” περιμένουν να τελειώσει η Θεία Λειτουργία για να ξεχυθούν
στους δρόμους. Μαζί τους είναι πάντα ο “αδελφογύρτης” ο οποίος κρατάει έναν κουμπαρά και
μαζεύει τα χρήματα που προσφέρει ο κόσμος. Πριν ακόμη τελειώσει η Πρωτοχρονιάτικη Θεία Λειτουργία οι “Μπαμπαλιούρηδες” έχουν πάρει θέση έξω από τις τρεις ενορίες του χωριού.
Βγαίνοντας ο κόσμος από την εκκλησία τους συναντά και αιφνιδιάζεται αφού περνούν το σπαθί
στη μέση τους και δεν αφήνουν κανέναν να περάσει αν δεν βάλει χρήματα επάνω σ’ αυτό. Μόλις
βάλουν τα χρήματα τα παίρνει ο αδελφογύρτης και τους εύχεται Καλή Χρονιά. Μετά τις εκκλησίες
τα “Μπαμπαλιούρια” πηγαίνουν στην πλατεία, και με το δυνατό θόρυβο που προκαλούν τα κουδούνια τους, τραβούν την προσοχή των ντόπιων και ξένων επισκεπτών. Φεύγοντας από εκεί, περνούν από τα καφενεία και τις καφετέριες του χωριού και έπειτα ξεχύνονται στους δρόμους μέχρι
αργά το βράδυ. Αυτό το έθιμο έχει σαν σκοπό να διώξει τα κακά πνεύματα, και να είναι ήσυχη και
χαρούμενη η καινούρια χρονιά.
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ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΥΝΑ
Παραδοσιακή συνταγή της γιαγιάς από
την Μικρά Ασία.

ΥΛΙΚΑ: • 2 ποτήρια ελαιόλαδο (660ml) •
3/4 από το ποτήρι χυμό πορτοκαλιού (165
ml) • 1 φλιτζανάκι του καφέ κονιάκ •
ξύσμα από 2 πορτοκάλια • 1 κουτ. γλυκού
κανέλα • 1/2 κουτ. γλυκού γαρίφαλο τριμμένο • 1/2 κουτ. γλυκού μοσχοκάρυδο • 1
κουταλιά σούπας σόδα • 1 φακελάκι
baking powder • 1 - 1,2 Kg περίπου αλεύρι μαλακό • 1 φλ. ζαχαρη
Για το σιρόπι: • 600 ml νερό • 400 γρ
ζάχαρη • 400 γρ μέλι θυμαρίσιο • 1 ξυλάκι κανέλα • 2 γαρίφαλα ολόκληρα • 1
κουτ. σούπας λεμονί

Πώς το φτιάχνουμε:
Σ’ ένα βαθύ σκεύος ρίχνουμε όλα τα
υγρά. Προσθέτουμε την ζάχαρη και όλα
τα μυρωδικά μαζί. Ανακατεύουμε με το
χέρι μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη και
προσθέτουμε σιγά σιγά το αλεύρι με το
baking . Συνεχίζουμε απαλά το ανακάτεμα με το χέρι από το κέντρο προς τα
έξω (δεν χρειάζεται πολύ ανακάτεμα
για να μη σφίξει). Παίρνουμε λίγη λίγη
ζύμη και την πλάθουμε σε οβάλ σχήματα ,και τα τοποθετούμε σε ταψί που
έχουμε βάλει λαδόχαρτο στο τέλος με
ένα πιρουνάκι κάνουμε ανάγλυφη την
επάνω επιφάνεια από τα οβάλ ...
Ψήνουμε σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 160- 165 βαθμούς στον αέρα
για 20 - 25 λεπτά. Τ' αφήνουμε για 20 25 λεπτά (μέχρι να φτιάξουμε το σιρόπι) να κρυώσουν. Βράζουμε το νερό με
την ζάχαρη, επί 5 λεπτά. Προσθέτουμε
το μέλι και τον χυμό λεμονιού και βράζουμε ακόμα 2 λεπτά. Ξαφρίζουμε.
Βουτάμε τα μελομακάρονα στο καυτό
σιρόπι για 1 λεπτό και τα βάζουμε στην
πιατέλα πασπαλίζοντας τα με καρύδι.

Σπιτική πολίτικη βασιλόπιτα
για την Πρωτοχρονιά
Υλικά
60 γραμ. φρέσκια μαγιά, 1 kg αλεύρι extra
δυνατό για τσουρέκια (και λίγο ακόμη),
250 γραμ. βούτυρο αγελαδινό, 100 γραμ.
μαργαρίνη, 2 κουταλάκια γλυκού μαχλέπι
κοπανισμένο, 1 κουταλάκι γλυκού κακουλέ
κοπανισμένο, 1 φλυτζανάκι του καφέ,
ρόφημα γλυκάνισου, 300 γραμ. ζάχαρη, 5
μεσαία αυγά, 200 γραμ. γάλα, 1/2 κουταλάκι γλυκού αλάτι, 2 βανίλιες, 1 κρόκο
αυγού για την επάλειψη, ελάχιστο γάλα

Τι θα κάνετε:
Ζεσταίνετε το γάλα ελαφρά, να είναι
χλιαρό προς ζεστό και όχι καυτό, για να
μην κόψει η μαγιά. (Δοκιμάζετε με το
δάχτυλο κι αν αντέχετε μετρώντας μέχρι
το 10 είναι εντάξει). Σε ένα μπολ ρίχνετε το γάλα και διαλύετε την μαγιά καλά.
Προσθέτετε 2 κουταλιές σούπας ζάχαρη
και 4 γεμάτες κουταλιές απο το αλεύρι.
Ανακατεύετε καλά να ενωθούν τα υλικά
και σκεπάζετε με μεμβράνη. Αφήνετε σε
ζεστό μέρος, να διπλασιαστεί σε όγκο.
Χτυπάτε σε γουδί το μαχλέπι και τους
σπόρους κακουλέ καθαρισμένους από
τα τσόφλια τους.
Φτιάχνετε το ρόφημα γλυκάνισου,
βάζοντας σε καυτό νερό ένα φακελάκι
γλυκάνισου. Το αφήνετε να σκουρύνει

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΠΟΥ
… ΚΛΕΒΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
αρκετά. Σε κατσαρολάκι ζεσταίνετε το
βούτυρο και την μαργαρίνη μέχρι να
λιώσουν και τα διατηρούμε ζεστά (όχι
να βράσουν). Στον κάδο του μίξερ,
ρίχνετε την ζάχαρη και τα αυγά. Τ' αφήνετε να χτυπηθούν καλά. Κατόπιν, προσθέτετε την γλυκάνισο και τα μυρωδικά
μαζί με τις βανίλιες. Προσθέτετε και την
φουσκωμένη μαγιά και συνεχίζετε
απαλά το ανακάτεμα. Μέσα στο αλεύρι,
ρίχνετε το αλάτι και το λιωμένο βούτυρο. Τ' ανακατεύετε καλά ώστε να βραχεί
όλο το αλεύρι με το βούτυρο. Γίνεται
τριφτό το αλεύρι, μην το φοβηθείτε.
Καθώς δουλεύει το μίξερ, ρίχνετε το
αλεύρι. Θα το πάρει όλο. Αν δείτε ότι το
μείγμα κολλάει αρκετά, ρίχνετε λίγο
ακόμη, περισσότερο στο χέρι και το
ανακατεύετε απαλά έως ότου μπορέσετε να το βγάλετε απο τον κάδο του
μίξερ. Το ζυμάρι θα πρέπει να είναι
πολύ μαλακό. Το τοποθετείτε σε ελαφρά
αλευρωμένη επιφάνεια και το τυλίγετε
μερικές φορές. Κατόπιν το βάζετε σε

Χριστόψωμο Παριανό
Υλικά
2 κιλά αλεύρι για όλες τις χρήσεις
3 φύλλα δάφνης, 1 κ.σ. γλυκάνισο
200 γραμμ. νωπή μαγιά, 150 γραμμ.
χοντροκομμένο καρύδι, ½ κ.γλ. μαστίχα
Χίου, 1½ κ.σ. αλάτι, 1½ κ.σ. ζάχαρη, 1
κ.σ. μπαχάρι τριμμένο, 1 κ.σ. μαχλέπι, 1
ποτήρι του κρασιού ελαιόλαδο, 16 ολόκληρα καρύδια με το κέλυφος

ελαφρά βουτυρωμένη λεκάνη και το
σκεπάζετε με μεμβράνη. Αφήνετε σε
ζεστό μέρος να διπλασιαστεί σε όγκο,
περίπου 1 1/2 ώρα. Στην συνέχεια,
στρώνετε σε ένα ταψί διαμ. 36 εκατ.
λαδόκολλα. Τα τοιχώματα του ταψιού,
τα βουτυρώνετε ελαφρά. Μόλις είναι
έτοιμο το ζυμάρι φουσκωμένο, το
ρίχνετε μέσα στο ταψί και το πατάτε με
το χέρι να απλώσει και να πάει παντού
ισόπαχα. Το αφήνετε πάλι σε ζεστό
μέρος να διπλασιαστεί, σχεδόν να φτάσει στο χείλος του ταψιού, περίπου 1
1/2 ώρα. Κατόπιν, απαλά το αλείφετε
με αυγό χτυπημένο με λίγο γάλα. Έχετε
ανάψει τον φούρνο να προθερμανθεί
στους 175 βαθμούς και όταν είναι έτοιμος, βάζετε απαλά το ταψί στην μεσαία
σχάρα. Το ψήνετε για 30' μόνο με την
κάτω αντίσταση και μετά για άλλα 15'20' με πάνω κάτω αντιστάσεις. (Αν δεν
υπάρχει στην κουζίνα σας, τότε βάζετε
πάνω κάτω αντιστάσεις από την αρχή.)
Μόλις ψηθεί, την αφήνετε 30΄ περίπου
να κρυώσει και την ξεφορμάρετε προσεκτικά, αφαιρούμε την λαδόκολλα και
βάζετε το φλουρί. Την βάζετε στην πιατέλα και την στολίζετε όπως αρέσει.

Συμβουλές:
- Το φούσκωμα και στα 3 στάδια:
Ανάψτε το φούρνο στους 50 βαθμούς,
και μόλις σβήσει το φωτάκι, κλείστε το
φούρνο και τοποθετείστε τη ζύμη. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία, πριν απο
κάθε φούσκωμα.
- Με τη δόση αυτή γίνεται μία μεγάλη
βασιλόπιτα. Εσείς μπορείτε, να την μοιράσετε την ζύμη σε 2 μικρότερες.
- Αν θελήσετε να την καλύψετε με άχνη
θα περιμένετε να κρυώσει τελείως.
- Μπορείτε να ψήσετε την βασιλόπιτα
και με αέρα, απλά η θερμακρασία θα
είναι στους 160 βαθμούς.

Γεµιστή µαριναρισµένη πανσέτα
µε κάστανα και δαµάσκηνα

Εκτέλεση

ΥΛΙΚΑ: 2 κιλά χοιρινή πανσέτα (ολόκληρο

Σε ένα λίτρο νερό βράζουμε τα φύλλα
δάφνης και το γλυκάνισο για 2΄-3΄.
Αφήνουμε το νερό να κρυώσει. Σε μια
λεκάνη βάζουμε τη μαγιά και τη διαλύουμε με το χλιαρό πλέον νερό που
είχαμε βράσει, ρίχνουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά εκτός από το αλεύρι, το
οποίο προσθέτουμε λίγο λίγο. Στο
τέλος ρίχνουμε το χοντροκομμένο
καρύδι. Αφήνουμε το ζυμάρι να φουσκώσει για 2 ώρες σκεπασμένο. Έπειτα το χωρίζουμε σε τέσσερες μπάλες.
Πλάθουμε 4 φραντζόλες στρογγυλές.
Από το ζυμάρι το ίδιο φτιάχνουμε δύο
λωρίδες και τις τοποθετούμε πάνω σε
κάθε ψωμί σε σχήμα σταυρού. Στις
άκρες του σταυρού τοποθετούμε από
ένα καρύδι ολόκληρο. Το αφήνουμε
πάλι να φουσκώσει και το ψήνουμε σε
μέτριο φούρνο στους 180οC σε αντιστάσεις, στην τελευταία σχάρα, για
50΄ με 1 ώρα.

κομμάτι) ή χοιρινή μπριζόλα ενωμένη
χωρίς κόκαλο ή σπάλα, 12 φέτες μπέικον
Για τη μαρινάτα: 1/2 φλ. τσαγιού ελαιόλαδο, 2 φλ. τσαγιού βερμούτ, 1 κ.γλ. ξύσμα

9

πορτοκαλιού, αλάτι, φρεσκοτριμμένο
πιπέρι, 1 κλαδάκι δεντρολίβανο
Για τη γέμιση: 2 φέτες μπέικον ψιλοκομμένο, 2 μέτρια κρεμμύδια ψιλοκομμένα, 1
σκελίδα σκόρδο, 12 βρασμένα κάστανα, 6
δαμάσκηνα χωρίς κουκούτσι, 1 κυδώνι
ψιλοκομμένο σε κυβάκια, 3/4 φλ. τσαγιού
βερμούτ, αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση
Ζητάμε από
τον κρεοπώλη να μας
ανοίξει την
πανσέτα για
γέμισμα
ή
την ανοίγουμε μόνοι μας
με ένα μεγάλο μαχαίρι. Σχίζουμε και ανοίγουμε το
κρέας δίνοντάς του πλακέ σχήμα (όπως
ένα φύλλο σφολιάτας). Το βάζουμε σε
ένα πυρίμαχο σκεύος και το περιχύνουμε με τα υλικά της μαρινάτας. Σκεπάζουμε με μεμβράνη και το αφήνουμε στο
ψυγείο από 2 ώρες έως και μία νύχτα.
Αφήνοντάς το μία νύχτα θα γίνει πιο
νόστιμο το κρέας. Σε βαθύ τηγάνι
ρίχνουμε το ψιλοκομμένο μπέικον, το
κρεμμύδι και το σκόρδο ολόκληρο. Αφήνουμε 3΄-4΄ έως ότου μαραθεί το κρεμμύδι. Προσθέτουμε τα κάστανα, το
κυδώνι, τα δαμάσκηνα και το βερμούτ
και αλατοπιπερώνουμε. Αφήνουμε τη
γέμιση να πιει όλα τα υγρά της. Πολτοποιούμε τη γέμιση στο μίξερ να γίνει
πάστα-πολτός πηχτός. Αφήνουμε λίγο
να κρυώσει. Στραγγίζουμε καλά την
πανσέτα από τη μαρινάτα και την
απλώνουμε στον πάγκο εργασίας. Με
ένα κουτάλι ή με σπάτουλα αλείφουμε
την πολτοποιημένη γέμιση, αφήνοντας
2 εκ. κενό γύρω γύρω σε όλη την πανσέτα. Ρολάρουμε την πανσέτα σε ρολό
κλείνοντας καλά μέσα τη γέμιση. Την
τοποθετούμε σε ταψάκι. Στρώνουμε
κάθετα τις φέτες μπέικον πάνω στο
ρολό καλύπτοντας-ντύνοντας όλη την
επιφάνειά του. Δένουμε, ξεκινώντας
από την μέση με σπάγκο ψησίματος όλο
το ρολό κάθε 4 εκ. Το ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200οC για 2
ώρες. Αφού το βγάλουμε από το φούρνο, το σκεπάζουμε για 15΄ να ανακτήσει
τα υγρά του. Αφαιρούμε το σπάγκο και
το κόβουμε σε λεπτές φέτες. Σερβίρουμε
με σαλάτα και διάφορες γαρνιτούρες.

Πετιμεζένιοι (μελομακάρονα από τη Πάρο)
Υλικά
3 ποτήρια πετιμέζι, 2 ποτήρια λάδι σπορέλαιο
1 ποτήρι ζάχαρη, ½ ποτήρι σιμιγδάλι
1 ποτήρι του κρασιού ούζο
2-3 βανίλιες, Ξύσμα από 1 λεμόνι
1 φακελάκι (20 γραμμ.) μπέικιν πάουντερ
2 κ.γλ. σόδα
Αλεύρι όσο πάρει, ½ αλεύρι για όλες τις χρήσεις
και ½ αλεύρι ζυμωτό
1 ποτήρι χυμό πορτοκαλιού
2 κ.σ. κανέλα και γαρίφαλα τριμμένα
Για το σιρόπι: 2 ποτήρια πετιμέζι 1 ποτήρι νερό
Εκτέλεση
Δουλεύουμε το λάδι, το πετιμέζι και τη ζάχαρη. Στο παραπάνω μείγμα ρίχνουμε
όλα τα υλικά εκτός από το αλεύρι, τη σόδα, το μπέικιν πάουντερ και το πορτοκάλι. Αναμειγνύουμε τη σόδα, το μπέικιν πάουντερ και το πορτοκάλι μαζί και τα
ρίχνουμε στα υλικά. Προσθέτουμε το αλεύρι μέχρι η ζύμη να γίνει μαλακή και να
πλάθεται εύκολα. Πλάθουμε όπως τα μελομακάρονα και αραδιάζουμε τους πετιμεζένιους σε λαμαρίνα στρωμένη με λαδόκολλα. Οι πετιμεζένιοι θέλουν λίγο
ψήσιμο, στους 170οC για 20΄, να είναι μαλακοί όταν θα τους βγάλουμε και να
έχουν σκάσει για να προσθέσουμε το σιρόπι. Το σιρόπι θέλει βράσιμο για 5
λεπτά. Σιροπιάζουμε κρύους τους πετιμεζένιους με το σιρόπι ζεστό. Αφού τους
σιροπιάσουμε, βάζουμε από πάνω σουσάμι καβουρντισμένο και κοπανισμένο
στο γουδί.
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ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Σ

ύμφωνα με τη Νομοθεσία Περί Ταμείων Προνοίας
και το Καταστατικό του Ταμείου, όσοι Λογαριασμοί
μελών με εισφορές μέχρι και €300 (τρακόσια ευρώ)
παραμείνουν για 6 (έξη) χρόνια στάσιμοι, διαγράφο-

νται. Το Ταμείο Προνοίας των Εργατοϋπαλλήλων της
Οικοδομικής Βιομηχανίας και Συναφών Κλάδων
Κύπρου, προτού προβεί στη διαγραφή τω λογαριασμών αυτών, καλεί τα πιο κάτω μέλη του να αποτα-

θούν στο Επαρχιακό Γραφείο της Συντεχνίας τους για
να συμπληρώσουν ειδικό έντυπο για πληρωμή των
εισφορών τους διαφορετικά θα διαγραφούν. Η προθεσμία λήγει σε ένα μήνα από την παρούσα δημοσίευση.
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175
2 422035 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΘΥΜ.ΜΟΣΧΟΛΟΥΡΗΣ
176
2 5193966 OURABI
177
2 5210118 ΘΕΟΦΙΛΟΣ
178
2 5219012 AHMED
179
2 5222620 ΣΤΑΥΡΟΣ
180
2 5227938 ΙΓΚΟΡ
181
2 5239466 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
182
2 5261083 ΙΩΑΝΝΗΣ
183
2 5263211 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
184
2 5264260 DUMITRAGHE
185
2 5265901 NICOLAI
186
2 5273580 KHALED
187
2 5273780 NICU
188
2 5276831 ΕΝΤΟΥΑΡΤ
189
2 5278187 ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
190
2 5278224 ΗΡΑΚΛΗΣ
191
2 5280690 ΣΑΒΒΑΣ
192
2 5280935 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
193
2 5281005 ΖΕΥΣ
194
2 5281217 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
195
2 5282351 ΣΠΥΡΟΣ
196
2 5285129 ΚΩΣΤΑΣ
197
2 5289312 PAUL
198
2 5292015 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
199
2 5293303 ΠΑΥΛΟΣ
200
2 5294582 ΧΡΙΣΤΟΣ
201
2 5294675 ΚΩΣΤΑΣ
202
2 5295302 ΠΑΥΛΟΣ
203
2 5295343 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
204
2 5295580 ΑΝΤΩΝΗΣ
205
2 5295989 ADNAN
206
2 5296187 ΙΩΑΝΝΗΣ
207
2 5299688 ΑΝΤΩΝΙΟΣ
208
2 5302408 ΒΙΤΑΛΙΟΣ
209
2 5302412 ΡΑΦΑΗΛ
210
2 5306258 ΜΙΧΑΛΗΣ
211
2 5306740 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
212
2 5306865 ΝΙΚΟΛΑΟΣ
213
2 5307503 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
214
2 5307578 ΔΙΟΝΥΣΗΣ
215
2 5307715 ΑΙΜΙΛΙΟΣ
216
2 5308010 KARIM
217
2 5308671 ΠΑΥΛΟΣ
218
2 5311399 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
219
2 5312016 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
220
2 5313871 ΙΩΑΝΝΗΣ
221
2 5316458 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
222
2 5316603 ΝΤΕΝΗΣ
223
2 5320626 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
224
2 5323196 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
225
2 5323246 ΣΑΒΒΑΣ
226
2 5323521 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
227
2 5323873 ΒΙΟΛΕΤΤΑ
228
2 5324403 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
229
2 5325005 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
230
2 5327411 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
231
2 5332282 ΓΚΙΒΙ
232
2 5333061 ΒΑΡΛΑΜ
233
2 5333076 MISSAIL
234
2 5333501 ΑΝΑΤΟΛΙΟΣ
235
2 5333523 ΠΑΝΤΕΛΗΣ
236
2 5333924 MIRCIN
237
2 5333992 ΝΤΕΜΗΣ
238
2 5334000 ΣΕΡΓΙΟΣ
239
2 5334329 ΛΕΩΝΙΔΑΣ
240
2 5334477 ΚΥΡΙΑΚΟΣ
241
2 5335077 ΓΙΟΥΡΙ
242
2 5336521 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
243
2 5336529 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
244
2 5338412 ΚΟΣΜΑΣ
245
2 5338740 TODOR
246
2 5339002 ΣΑΒΒΑΣ
247
2 5339183 YASER
248
2 5342453 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
249
2 5344567 ΝΟΥΓΚΑΖΑΡ
250
2 5344587 ΜΙΧΑΗΛ
251
2 5344592 ΝΟΥΓΚΖΑΡ
252
2 5344643 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
253
2 5344964 ΔΑΝΙΗΛ
254
2 5345237 ΠΑΥΛΟΣ
ΑΛΕΞ.ΤΣΑΜΟΥΡΛΙΔΗΣ
255
2 5345642 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
256
2 5346057 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
257
2 5346974 IVAN
258
2 5353378 ΣΠΥΡΙΔΩΝ
259
2 5353674 ΓΚΕΛΑ
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1031720
105401
10709132
10783701
10803893
1176695
1462866
1708354
171842
1748194
187406
20666167
209329
2102234
2106634
224827
225506
22782230
238639
242537
249406
2595
266923
278191
278218
296163
3065199
3172248
323830
327347856
333473170
338074
35790339
3585694
360049
3667341
371270
376235
377244
377774
397309
3997157
415520
4176073
420488
4472232
452150
457237
478262
483642
484788
490517
506850
511523
5269770
527201
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57447
5765409
597844
612177
613108
6250182
6529710
663650
667032
673867
673869
674448
723547
735314
753235
764928
792058
793423
820202
822810
827902
829588
8479371
869396
8798157
882537
894780
897583
900297

ARTOUR
RZEPIELA
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΤΣΑΡΜΑΝΤΙΔΗΣ
RADEK
KNAP
FRANTISEK
HOSKOVEC
MARIAN
BOTORCA
IMHD
KILANI
WIESLAW
BIALIK
MICHAEL
TATARCZUK
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΝΙΚΙΔΗΣ
ANTONIOS
SAROUAT
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ
LORENZO
VILIUS
ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
AEGUSTYN
PAWEL
KRZYSTZOF
KOSCINSKI
ΠΟΠΟΒ
ΒΑΛΕΡΙΑΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΑΜΟΥΡΩΒ
MARTIN
HOLLAND
MARIUSZ
JOSINSKI
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
MICHELLE
GAVIN
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΕΦΕΡΙΔΗΣ
ANDRZES
GUBALA
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΓΛΑΡΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΑΙΤΣΙΔΗΣ
KAMINSKI
MIECZYSLAW
ZDRENKA
SYLVESTER
ROMAN
KOWALUK
GEORGI
STARVET VALCEV
EMIL
SIMEONOV KIRILOV
ΟΜΗΡΟΣ
ΚΟΤΕΑΔΗΣ
LADISLAV
ERPA
HENRYK
MATE WOJTANOWSKI
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ
DYBAS
WIESLAW ANDRZE
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΕΙΡΑΝΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ
ΤΕΛΜΑΝ
ΜΩΥΣΙΔΗΣ
ALBERT
CHATZIDES
TOMAS
CHREN
ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
MICHAL
HORVATH
ΒΑΣΙΛΗΣ
ΤΣΟΛΚΑΣ
PETER
CHURCER
MARCIN
GURBACINSKI
RATAJSKI
LESZEK
ΙΓΚΟΡ
ΠΙΛΑΒΟΒ
ΡΟΥΣΛΑΝ
ΠΑΝΑΓΑΣΙΔΗΣ
WISNIEWSKI
TOMASZ NIKOLAZ
ΝΤΕΜΗΣ
ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΗΛΙΑΝΙΔΗΣ
PETER
RAJKOVIC
ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π~ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΠΥΡΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΤΣΑΠΤΣΙΔΗΣ
SKROBOT
DANIEL
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΛΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
KARACETOV
SEMΕN
SKROBOT
RAFAL WITOLD
JOSEF
VILIDA
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΘΕΟΔΟΡΟΥ
ΑΖΩΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΔΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΜΑΝΟΥΕΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ
ΝΤΑΤΟΒ
ΤΑΜΑΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΜΙΝΙΩΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ
ΣΕΡΓΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΕΜΙΝΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΚΕΝΤΟΣ
JULIUSZ
PERLINSKI
ΒΙΤΑΛΙΟΣ
ΝΤΟΜΠΡΟΥΚΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ
PIOTR
CHRZANOWSKI
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ROBET
MARCIN KLIMOWICZ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΚΟΣΜΙΔΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ
ΤΟΥΡΝΑΣ
MICHAL
KROLIK

1 909898
1 919905
1 930686
1 9511819
1 964917
1 9815
1 9940863
1 9992649
1009447
1013647
1016418
1016706
1020244
1023410
1034622
1037340
1037753
1040063
1042083
104232
1046199
1047224
1047856
1052857
1053217
1055013
1057598
105862
1061524
1061906
1063249
1063612
1065334
1065673
1066026
1067631
1068533
1069079
1070832
1071205
1071297
1072003
1072818
1077089
1077147
1077532
1079999
1084115
1090920
1094810
1098267
1100329
1103126
1104068
1108067
1111922
1113710
1118195
1118315
1121388
1123800
1126461
1128669
1133731
1143598
120842
129642
145301
147015
148982
150222
157761
163155
165445
166162
171420
171514
172386
2 197141
2 275192
2 280501
2 295628
2 302604
2 314105
2 3281897
2 328304
2 361491

ΣΩΚΡΑΤΗΣ
PETER
EL
HASSAN
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
OLPINSKI
PIOTR
ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΣ
ΑΘΗΝΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΦΑΝΗΣ
HASSAN
ΜΙΧΑΛΗΣ
SERMET
IMBRAHIM
MEHMET
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ
HOUSEIN
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
KEMAL
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΑΝΝΑ
EROL
ERGUN
OMER
SAVASH
KEMAL
GULBAHAR
IMBRAHIM
ENVER
EMIR
ERBAY
ERHAN
KADIR
SAMI
AYMEN
AZIS
SALIH
EHMET
HOUSEIN
OMER
BILAL
HASSAN
ERDEN
CUMA
MOUSTAFA
SERKI
OZKAN
ALI
GEMAL
MEHMET
ΡΙΧΑΡΔΟΣ
SINASI
ΑΓΓΕΛΟΣ
SOULEIMAN
ZIYA
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΙΑΝΝΟΣ
AYDIN
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ
ΝΙΚΟΣ
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
KENAN
ERDEM
NAMIK
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΒΑΛΕΡΙΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
MOLCAN
SAYED BARKAT
MOHAMED
ΜΑΥΡΟΣ
ΠΟΛΥΧΝΩΝΙΔΗΣ
PAWEL WIESLAW
GUPALA LUCASZ
ΚΤΙΣΤΗΣ
ΑΔΡΑΤΖΙΩΤΗ
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΑΝΔΡΕΟΥ
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ
RAMADAN MEHMET
ΙΩΑΝΝΟΥ
AHMET
CHOSMAN
IMBRAHIM
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΡΓΕΤΗΣ
YASHAR
ΣΑΒΒΑ
Χ~ΣΤΥΛΛΗΣ
ΑΡΚΟΥΔΗΣ
HOUSSEIN
ΞΕΝΑΡΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
MEHMET
OZAY
ISMAEL
MOUNOUR
AHMET
GEMAL
DURMUSH
ISMAIL
ALI
AKIL
GAZISALIH
FETHI
SULEYMAN
HALAB
SEYDALY
ALI
YARALI
NALGAKANOGLU
CELIK
OZVELI
BONTIGO
MAHMUT
GUVENIR
SANOGLOU
ARKOS
HOUSNOU
MEHMET
SAKALLI
GOUVENATSH
ΤΣΙΚΚΟΣ
YARAMAZ
ΙΩΣΗΦ
ALI ARISOGLOU
CHELIKOGLOU
ΑΝΑΣΤΑΣΕΛΗ
ΣΑΒΒΙΔΗΣ
SAMI
ΖΑΝΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ
ΑΝΔΡΕΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ
HASSAN
MEHMET
ABDULLAH
Κ.ΔΕΚΑΤΡΗΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ
ΚΩΣΤΑ
ΔΡΑΓΑΤΗΣ
ΠΑΡΑΣΧΟΥ
ΜΕΛΕΤΙΔΗΣ
ΚΟΤΡΟΤΣΙΟΣ
ΚΕΣΙΔΗΣ
ΑΝ.ΖΩΣΙΜΙΔΗΣ
ΡΑΜΑΚΗ
ΜΟΥΣΤΟΠΟΥΛΛΟΣ
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ

ABDELRAOUF AHMET
ΚΥΡΙΜΛΙΔΗΣ
ZACHRA MOCHAMED
(RIAT) ΕΛΟΝΕ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ
ΠΟΠΩΦ
ΦΕΟΝΤΟΡ
VASILE
NICOLOV
ALI AHMED ISSA
ONICI
ΠΟΠΩΦ
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΑΒΙΔΗΣ
ΚΙΟΥΡΤΖΙΑΔΗΣ
ΛΑΖΙΔΗΣ
ΜΠΟΥΡΠΟΥΛΑΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΗΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΔΗΣ
HARRISON
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΛΟΣ
ΜΟΛΤΣΑΝΙΔΗΣ
ΚΑΛΑΙΤΣΙΔΗΣ
ΑΡΑΠΩΦ
ΤΣΑΜΟΥΡΛΙΔΗΣ
ΚΕΣΙΔΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ALBADAH
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ
ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ
ΤΣΟΥΒΑΛΙΔΗΣ
ΠΑΓΜΑΝΙΔΗΣ
ΜΕΖΙΡΙΑΔΗΣ
ΑΡΑΜΠΙΔΗΣ
ΤΕΛΙΔΗΣ
ΚΟΥΛΑΞΙΔΗΣ
ΚΑΟΥΡΜΑΤΣΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
AL SAIDI
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
ΚΑΛΑΙΣΙΔΗΣ
ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ
ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΙΔΗΣ
ΤΟΠΟΥΛΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΠΟΥΤΑΚΟΒ
ΝΤΑΝΤΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ
ΚΕΣΙΔΟΥ
ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ
ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ
ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ
ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ
ΑΛΙΧΑΝΙΔΗΣ
PARASKEVOV
ΔΕΜΕΡΤΣΙΔΗΣ
ΑΡΑΠΟΒ
IACOB
ΝΑΖΛΙΔΗΣ
ΚΟΣΜΙΔΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΑΣΙΔΗΣ
ΑΖΝΑΟΥΡΙΔΗΣ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΒ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
ΣΑΧΠΑΖΙΔΗΣ
MINTCHER
ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ
AWAD
ΧΑΡΑΤΣΙΔΗΣ
ΛΟΜΤΑΝΙΔΖΕ
ΙΓΝ.ΣΑΡΙΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ
ΝΑΖΛΙΕΒ
ΚΟΣΜΙΔΗΣ
ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ
GEORGIEV
ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ
ΛΑΜΠΑΝΤΖΕ
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260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354

2 5354034
2 5354145
2 5354310
2 5355041
2 5356362
2 5357353
2 5357781
2 5358230
2 5359337
2 5359589
2 5359768
2 5362682
2 5362978
2 5363311
2 5363902
2 5364040
2 5364354
2 5370232
2 5370241
2 5370405
2 5370788
2 5370824
2 5370828
2 5370835
2 5370978
2 5372639
2 5373815
2 5374694
2 5374714
2 5376007
2 5376064
2 5376419
2 5376440
2 5376505
2 5376555
2 5376566
2 5376576
2 5376646
2 5376684
2 5376756
2 5376945
2 5377493
2 5377764
2 5377851
2 5378494
2 5379460
2 5380235
2 5381072
2 5383726
2 5383934
2 5384687
2 5385771
2 5386029
2 5386046
2 5386160
2 5388268
2 5388271
2 5389231
2 5389616
2 5391235
2 5391705
2 5392149
2 5392323
2 5392543
2 5392596
2 5392669
2 5392830
2 5392850
2 5393708
2 5394297
2 5395464
2 5395842
2 5396049
2 5396112
2 5396703
2 5397687
2 5397904
2 5397929
2 5398268
2 5400681
2 5402748
2 5403062
2 5403730
2 5403733
2 5404499
2 5404953
2 5406463
2 5407176
2 5407278
2 5407830
2 5408794
2 5409458
2 5409464
2 5409543
2 5409566

ΒΙΤΑΛΗΣ
ΤΑΚΗΣ
ΓΚΑΝΙΜΕΤ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
DONNA
ΑΦΥΜΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ
ΑΡΘΟΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΛΑΡΙΣΣΑ
ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ
ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΙΟΜΗΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΛΚΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΝΟΝΤΑΡΙ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
GKARRI
ΝΙΚΟΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
IACOV
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ
ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ
ΡΟΜΙΚ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΚΕΝΑΝΤΗΣ
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
ΛΕΒΙΝΣΟΝ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΝΤΕΜΗΣ
ΣΤΑΝΙΣΛΑΒ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕΝΓΚΙΖ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΑΜΑΛ
ΚΩΣΤΑΣ
ΝΤΕΜΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ
ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
LIONEL
ΒΙΤΑΛΗΣ
ΒΙΑΤΣΕΣΛΑΒ
OLGA
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
AUREL
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑΜΑΖΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΡΟΜΠΕΡΤΙΝ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΣ
ΑΛΕΞΗΣ
ΑΡΣΕΝΗΣ
ATTIGALA
MOHAMED
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΝΤΕΜΗΣ
ΣΕΙΡΑΝ
ΗΡΟΔΟΤΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
DAVID
ΘΑΛΗΣ
OLEKSIY
ALJOUZ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΙΣΑΑΚ
ABOULRAHMAN

ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΦΙΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΓΚΕΚΑ
ΤΡΑΠΕΖΑΝΙΔΗΣ
ΜΑΝΑΣΙΔΗΣ
DJOGAZ
ΜΑΚΡΙΔΗΣ
ΚΟΡΕΛΙΔΗΣ
ΚΟΡΕΛΙΔΗΣ
ΣΑΡΙΜΠΕΚΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΠΑΡΣΑΛΙΔΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΕΣΙΔΗΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ
ΧΟΥΝΟΥΖΙΔΗΣ
ΛΕΥΤΕΡΙΑΔΗΣ
ΠΟΖΙΔΗΣ
ΚΟΤΡΑΝΙΔΗΣ
ΤΕΡΣΕΝΙΔΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΕΙΡΑΝΙΔΗΣ
ΑΝΑΝΙΚΙΔΗΣ
ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
ΣΕΜΕΡΤΖΗΣ
MELIKIDIES
ΚΜΑΛΑΤΖΕ
ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ
ΒΛ.ΣΑΧΠΑΖΙΔΗΣ
ΣΑΡΙΔΗΣ
KARAGKASEV
Π.ΓΙΑΝΚΑΠΟΖΙΔΗΣ
ΑΓΑΠΙΔΗΣ
ΜΟΥΚΣΙΑΔΗΣ
ΚΑΡΑΓΚΑΣΙΔΗΣ
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΗΣ
ΑΣΚΑΛΙΔΗΣ
ΣΑΡΙΔΗΣ
ΑΡΑΜΠΙΔΗΣ
ΜΩΥΣΙΔΗΣ
ΒΑΧΤΑΝΙΔΗΣ
ΑΙΤΤΙΔΗΣ
ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ
ΣΑΡΙΔΗΣ
ΤΑΝΤΖΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΙΔΗΣ
ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΑΔΗΣ
ΖΙΝΤΙΡΟΒ
Θ.ΜΠΑΙΜΠΟΥΡΔΗΣ
ΠΗΛΑΒΙΔΗΣ
ΑΜΠΤΑΛΑΧ
ΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΚΕΣΙΔΗΣ
ΜΑΓΔΑΛΙΔΗΣ
ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ
ΝΤΑΤΙΔΗΣ
ΚΑΛΑΙΤΣΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
VITHANAGE
ΚΕΣΙΔΗΣ
ΤΣΑΚΙΔΗΣ
JEBERLIAEVA
ΜΙΚΕΛΙΔΗΣ
CIMPOESU
ΠΟΣΝΑΚΙΔΗΣ
ΔΕΛΙΑΝΙΔΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΔΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΑΖΙΔΗΣ
ΓΚΑΡΙΔΗΣ
ΚΙΝΟΣΙΔΗΣ
ΣΛΑΒΙΔΗΣ
ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΟΒ
ΑΚΙΜΤΣΕΝΚΟ
ΠΑΠΑΝΙΔΗΣ
GAMINI ASITHA
AL SALIM
ΠΑΝΑΚΑΣΙΔΗΣ
Θ.ΤΖΕΙΡΑΝΙΔΗΣ
ΑΒΕΤΙΣΙΑΝ
ΚΟΡΕΖΟΣ
ΧΕΡΑΝΙΔΗΣ
ΔΕΛΙΑΝΙΔΗΣ
KHIBLASHVILI
ΤΣΑΜΤΣΙΔΗΣ
KATRANZHY
ABOU FAIZ
ΣΑΝΤΙΚΙΔΗΣ
Δ.ΧΟΠΟΖΟΒ
AIB RAJAB

355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449

2 5409616
2 5409745
2 5410269
2 5410664
2 5410839
2 5411456
2 5411878
2 5412217
2 5412733
2 5412783
2 5413334
2 5413762
2 5414078
2 5414133
2 5414403
2 5415606
2 5415664
2 5415786
2 5415822
2 5418354
2 5420563
2 5420838
2 5420999
2 5424011
2 5425469
2 5425519
2 5426484
2 5426503
2 5426736
2 5426741
2 5426852
2 5426865
2 5427246
2 5428721
2 5429116
2 5429330
2 5429413
2 5429440
2 5429461
2 5429487
2 5429627
2 5429654
2 5429695
2 5429696
2 5429812
2 5429813
2 5429975
2 5430087
2 5430254
2 5430324
2 5430795
2 5430932
2 5430933
2 5431231
2 5431242
2 5431373
2 5431398
2 5432285
2 5435054
2 5435109
2 5435121
2 5435239
2 5435514
2 5435553
2 5435917
2 5436473
2 5436617
2 5436857
2 5436925
2 5436942
2 5437673
2 5438294
2 5438302
2 5439005
2 5440149
2 5440150
2 5440245
2 5440247
2 5440248
2 5440249
2 5440253
2 5440397
2 5440514
2 5441026
2 5442350
2 5442587
2 5442697
2 5443474
2 5444017
2 5444177
2 5444449
2 5444507
2 5444509
2 5444557
2 5444561

VODA
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ
ΡΑΜΖΗΣ
ΜΠΑΝΤΡΙ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΛΕΡΙΟΣ
ΝΤΕΜΗΣ
ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ
PAVEL
ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ
ΝΤΕΝΗΣ
MARIAN
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΕΝΤΟΥΑΡΤ
ΣΤΑΥΡΟΣ
IMBRAHIM
KORKEY
EROSI
ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ
ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ
ΙΑΣΩΝ
DRAGAMIR
SAJET
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
VASILI
ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΖΑΡΙΑΣ
ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ
VETHANAGE
ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
FLOREDAN
GHEORGITA
GHEORGHE
FERENCZ
DANIEL
YOURIY
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
KATIE
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΙΟΥΡΙ
SERGIY
ΚΟΡΕΛΟΒ
VLADIMIR
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
DEMIS
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΣΕΡΚΕΙ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
FEODOR
IVAN
MUNIR
MARCHO
PAATA
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΙΚΤΩΡ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ABOULLATIF
ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ
ΙΓΚΟΡ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
IVAN
GORAN
ZELJKO
DRAGAN
NEBOJSA
MANUKA
MAXIM
MOHAMAD
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΛΑΒΑ
ΑΒΡΑΑΜ
ILOUMINADA
ΒΑΣΙΛΑΒ
MOHANNAD
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
GEORGE

LUGIAN
ΑΡΙΣΤΕΙΝΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΡΧΑΝΙΔΗΣ
ΚΙΟΥΡΤΖΙΔΗΣ
ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ
ΜΟΥΡΑΝΤΙΔΗΣ
ΚΑΡΑΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ
ΤΡΙΧΑΣ
ΚΟΣΜΑΔΗΣ
CHIROVICI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
CRISTEA
ΧΑΝΙΣΠΕΚΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ALFROH
YIASER
KORDZAIA
ΑΦΙΣΙΔΗΣ
ΚΡΙΜΙΣΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
KAZCHOU TENCHA
AL AWAD
ΚΙΟΥΡΤΖΙΔΗΣ
BOBRYSHOV
ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΜΕΖΙΡΩΒ
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ
KUMARA SAR.SHANDANA
ΚΟΤΡΑΝΙΔΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΡΑΚΑΛΟΒ
ΜΟΥΞΙΑΔΟΥ
Ν.ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ
ΤΣΑΜΟΥΡΛΙΔΗΣ
ΓΡΑΦΑΝΑΚΗΣ
ΣΠ.ΑΡΑΜΠΙΔΗΣ
DINU
CHIRITESCU
BRAHNEA
LEONARD BERECZKI
MARIAN ONICA
GAYTAN
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ
ΒΟΥΡΛΟΣ
NAJDAT
ΤΟΥΧΜΑΝΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
SUSANOV
ΗΛΒΑΡΔΗΣ
KAOURMATCHEV
ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗΣ
KALOEROV
ΤΟΡΝΙΚΟΒ
Γ.ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ
ΓΚΟΥΛΑΞΙΖΟΒ
ΚΟΤΣΙΔΗΣ
PETRIDIS
ANTONOV
ETEK
AHMAD
GEGINAVA
ΚΙΛΙΚΑΡΙΔΗΣ
ΤΙΡΑΝΤΩΒ
ΚΑΡΑΤΣΑΙΔΗΣ
HAZINI
ΖΩΣΙΜΙΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΟΒ
ΤΣΙΚΝΙΖΙΔΗΣ
ΣΑΡΙΔΗΣ
ΣΠΥΡΙΑΔΗΣ
ΣΠΥΡΙΑΔΗΣ
TRIFUNIVIC
LEKIC
RADOVIC
ALEKSIC
MIJATOVIC
KHECHUASHVILI
GUIAGUIAEV
FAROUK
ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ
ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ
ΦΑΝΑΙΤΙΔΗΣ
ATIENZA
ΔΙΑΜΙΔΗΣ
GHANOOM
ΚΑΡΑΓΚΑΣΙΔΗΣ
ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ
ΚΟΤΟΒ
ΣΠΥΡΛΙΑΔΗΣ
DEMURCHIEV

450
2 5444572 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
451
2 5444634 ΝΟΥΓΚΖΑΡ
452
2 5444674 JOUMA
453
2 5444817 AHMD
454
2 5444877 ΝΤΕΜΗΣ
455
2 5445017 ΒΑΛΕΡΙΟΣ
456
2 5445077 ΤΖΙΕΜΑΛ
457
2 5445295 ΝΙΚΟΛΑΟΣ
458
2 5445325 ALIPA
459
2 5445332 ΚΑΧΑΜΠΕΡ
460
2 5445334 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
461
2 5445368 ΚΥΡΙΑΚΟΣ
462
2 5445466 ΙΑΚΩΒΟΣ
463
2 5446228 VLADIMIR
464
2 5448638 ΓΙΑΝΝΗΣ
465
2 5449389 ALI
466
2 5449465 ΕΝΤΒΑΝΤ
467
2 5453416 ΒΑΖΙΑ
468
2 5453447 ΕΝΤΟΥΑΡΤ
469
2 5453890 ΒΑΛΕΡΗ
470
2 5454104 HEKMAT
471
2 5454686 ΔΙΟΓΕΝΗΣ
472
2 5454980 HUSHUIN
473
2 5455042 ΘΕΟΔΩΡΟΣ
474
2 5455267 HOCA
475
2 5455856 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
476
2 5456019 CHRISTIAN
477
2 5456456 ΜΙΧΑΗΛ
478
2 5456692 ΜΕΡΑΠ
479
2 5456710 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
480
2 5458884 ΕΡΙΣΤΟΝΙΚ
481
2 5462211 ΝΙΚΟΛΑΟΣ
482
2 5462874 MADA
483
2 5463308 IVERI
484
2 5464129 AL
485
2 5464668 ΑΝΤΩΝΙΟΣ
486
2 5464773 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
487
2 5464958 ΘΕΟΦΑΝΗΣ
488
2 5465093 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
489
2 5465171 ΓΕΩΡΓΙΟΣ
490
2 5465259 AHMAD
491
2 5465491 ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΕΥΣΕΒ.ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΙΔΗΣ
492
2 5465556 BROASCA
493
2 5465594 ΑΝΑΤΟΛΙ
494
2 5465940 JENNIFER
495
2 5465974 ΝΙΚΟΛΑΟΣ
496
2 5470237 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
497
2 5470575 MD.IMBRAHIM
498
2 5470915 ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ
499
2 5472507 ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ
500
2 5474400 SERGIY
501
2 5475076 ΝΟΝΤΑΡΙ
502
2 5475640 ΑΓΓΕΛΗΣ
503
2 5475960 ΜΑΝΩΛΗΣ
504
2 5476009 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
505
2 5476017 GENYA
506
2 5476450 ΔΙΟΓΕΝΗΣ
507
2 5476485 DIMITAR
508
2 5477780 ZDRAVKO
509
2 5477968 IKICA
510
2 5480060 ΑΡΜΕΝ
511
2 5481109 DAVID
512
2 5482154 SOULEIMAN
513
2 5485590 VASYL
514
2 5486248 ΤΑΜΑΖ
515
2 5486268 GEORGICA
516
2 5486614 ΑΚΑΚΙΟΣ
517
2 5487082 ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ
518
2 5487629 ALEXIS
519
2 5487801 ΛΕΩΝΙΔΑΣ
520
2 5487860 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
521
2 5488301 PAVEL
522
2 5494080 GRIGORE
523
2 5494849 ΤΕΛΑΚΗΣ
524
2 5494850 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
525
2 5494857 HASSAN
526
2 5494858 NADER
527
2 5494859 CHAICK
528
2 5494871 CHABAK
529
2 5494874 HOUSEIN
530
2 5494875 MOHAMED
531
2 5494882 YAKYA
532
2 5494883 OMAR
533
2 5494886 FARHAN
534
2 5494960 ZEMMA
535
2 5495277 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
536
2 5495444 ΠΑΥΛΟΣ
537
2 5495611 ΙΩΑΝΝΗΣ
538
2 5496165 AKHVLEDIANI
539
2 5497557 MARJORIE
540
2 5500443 ΝΟΝΤΑΡΙ
541
2 5502901 NECULA
542
2 5503113 VADIM

ΤΣΑΚΟΝΑΣ
ΤΣΟΠΟΖΙΔΗΣ
WALID
DWAWEIHT
ΜΕΛΙΚΙΑΔΗΣ
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ
ΣΑΧΜΠΑΖΙΔΗΣ
OLEXANDR
ΑΝΤΖΑΠΑΡΙΤΖΕ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΣΑΜΟΥΡΛΙΔΗΣ
ΚΙΟΥΡΤΖΙΔΗΣ
KURDOV
ΤΣΑΧΜΑΤΣΙΔΗΣ
IMBRAHIM SHIFA
ΣΙΑΚΛΑΜΤΙΓΙΑΝ
ΤΑΤΙΣΒΙΛΙ
ΜΩΥΣΙΔΗΣ
ΠΛΟΥΤΟΒ
TAKIN
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ
ISIK
ΚΑΛΑΣΙΔΗΣ
VALTER
ΠΟΥΝΤΑΚΙΔΗΣ
ATHANASOV
ΛΕΟΝΩΦ
ΜΑΤΟΥΡΕΛΙ
ΑΒΕΧΑ
ΣΑΧΜΠΑΖΙΔΗΣ
ΣΕΙΡΑΝΙΔΗΣ
SUNJE EWE
BAINDURASHVILI
AHMAD ISSA
ΚΕΦΑΛΑΣ
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΚΑΡΑΛΗΣ
ΠΡΑΤΣΟΣ
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Ξ.
ALBADAH

LAURENTIN
ΤΖΑΓΚΟΕΝ
THOMSON
ΚΕΣΙΔΗΣ

ΚΙΛΙΚΑΡΙΔΗΣ
ΤΟΥΣΟΥΝΙΔΗΣ
GRIVAN
ΞΕΝΟΔΟΧΙΤΗΣ
ΚΑΣΤΡΙΚΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΑΒΒΙΔΗΣ
YAKUBOV
ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ
GERASHEV
KECA
SEVIK
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
KOKOZASHVILI
MOUSTAFA
FARFANYUK
ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ
CIOCHINA
ΚΟΥΝΤΟΥΞΙΔΗΣ
ΑΔΑΜΙΔΗΣ
DORIDZE
ΠΟΠΟΦ
ΚΕΣΙΔΗΣ
PACHAJYAN
AUREL SALADUC
ΚΕΣΙΔΗΣ
ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ
HASSAN HADI
KHALOUF ALNIMAH
ALTARKI
KHALAP JOUMA
ALTAMAR TOUIRI
ALMCHHOUR
ALKHALIL
ALMOSIEN
ALMOHAMED
SAMMER
ΒΑΣΙΛΕΒΑ
ΕΝΓΚΕΛΙΔΗΣ
ΝΕΟΦΥΔΗΣ
BARNABI
BLYTH
ΑΜΠΑΖΙΔΗΣ
NECULAI
CHELOKHSAEV
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ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637

2 5509552
2 5510093
2 5511083
2 5512470
2 5513257
2 5513677
2 5515558
2 5516805
2 5520209
2 5520987
2 5521985
2 5522010
2 5522189
2 5522504
2 5527581
2 5528227
2 5528228
2 5530928
2 5532699
2 5539784
2 5539984
2 5541166
2 5548366
2 5548742
2 5555031
2 5555124
2 5561061
2 5561390
2 5561424
2 5562878
2 5562880
2 5564181
2 5565031
2 5565056
2 5565611
2 5565864
2 5567146
2 5567189
2 5567248
2 5571345
2 5571694
2 5574899
2 5576126
2 5579006
2 5579007
2 5582045
2 5583257
2 5585011
2 5590146
2 5590931
2 5606218
2 5606955
2 5606956
2 5606957
2 5911742
2 5962105
2 874945
211045
243986
259966
271546
291166
298042
318338
325176
334156
349594
373573
375638
388651
397829
407824
408137
40883
409747
412075
418517
418889
429444
435032
437118
439326
440133
440290
440622
441587
441986
443285
443552
448722
455998
458971
460410
461156
462450

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΟΥΜΠΑΛΙΔΗΣ
ΝΟΚΟΛΑΣ
ΙΟΡΔΑΤΣΙΕ
ALSALMAN
MOHAMAD
MARIOS
ABD AZEZ HEMZE
ANDREAN
JEWELL
ΔΑΥΙΔ
ΧΑΤΣΑΤΟΥΡΩΒ
NEDKO
ILIEV ILIEV
ΑΛΙΚ
ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΕΡΜΙΝΤΟΒ
ΕΝΤΟΥΑΡΤ
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ
FADI
AMBU AYYASH
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΤΑ
ΚΑΛΑΙΤΣΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΛΕΚΚΙΔΗΣ
ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΦ
SAMI
HAVATZIA
RETZEP
TSOMPA
THANGAYA
VIJAYAK
ROZEMARIE
HARRIS
ΑΛΕΞΗΣ
ΑΜΠΑΤΑΡΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΟΤΣΙΔΗΣ
MARINA
MYASISHEVA
ΡΑΜΑΖ
ΝΑΖΛΟΥΧΑΝΙΔΗΣ
MERAB
GOGUEDZE
JANUSZ
LUTO
JACER
GEREJWITOLD
ANDREJ
TARKA
BZDZION
DARIUSZ
DRYJA
MAREK
EMIL
IVANOV CHAVGOV
ILIYAN
PETKOV PETROV
TOMASZ
MASIESZKO
IVANOV
GEORGI IVANOV
AKRAMA
AL BASHA
BORISOV
STEFAN KUZEV
STEFAN
BORISLAV KUZEN
KRYSTIAN
ZELAZKO
JOSEF
RADZIO
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΑΡΑΜΠΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ
DAGMARA-KAROLINA KANALEC-PILCE
SEBASTIAN
HUBER KOLAKIEWICZ
ΑΝΔΡΙΑΝ
ΑΓΑΠΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΛΤΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑΜΙΣΗΣ
GALAZKA
STANISLAV
DANIEL
PERLIKOWSKI
MIHAI
DUMITRU
AHMET
RAJAB ALI AHMET KOREM
ΒΑΛΕΡΙΟΣ
ΦΑΧΙΡΙΔΗΣ
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
ΠΑΠΟΥΝΙΔΗΣ
TUDOREL
APOSTOL
GHEORGHE
APOSTOL
GELU
SERBAN
ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ
ΜΑΓΔΑΛΙΔΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΖΑΧΑΡΟΒ
MND
FAWAZ ABOY DEIL
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΜΟΥΖΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ.ΚΑΙΣΑΡΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΕΖΕΛΗΣ
YOUSOUF
SOYLEYMAN
ΚΩΣΤΑΣ
ΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΡΤΕΜΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ
ΑΒΡΑΑΜ
ΜΙΧΑΗΛ
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
ΓΙΑΓΚΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΞΥΝΑΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ
ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ
ΚΩΣΤΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΤΤΟΣ
MOUNER
MASHAR ADEM-OZALP
OSMAN
MEHMET
SONER
MEHMET ALI
ISMAEL
HOUSSEIN
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ANTHONY
DOLALD MARTIN
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΥΡΚΚΩΤΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΥ
SAMI
AHMET
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ERDAL
CEMAL
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΜΗΝΑΡΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
Λ.ΚΟΥΤΣΟΒΕΝΤΗΣ
ISMAEL
NECIP
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΣ
ΧΡ.Χ~ΚΩΣΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732

464656
464874
465790
465917
468090
472628
474006
479750
481856
482333
482939
484673
487188
489152
491614
491986
494695
495359
498210
5 301367
500229
504061
505678
506988
514050
515883
519191
520631
524837
525323
526619
526816
530358
530975
531045
532479
532909
533649
533845
533948
534740
537475
538978
540531
542228
543164
544952
545311
546400
546854
547533
550366
551356
553594
554910
555528
555801
557238
560210
560358
560835
56208
565709
566709
569095
573486
573767
575093
576883
577827
578132
578206
581762
583029
583735
588732
588733
591240
591347
597951
599929
603108
603576
603665
603749
606058
611511
612559
615532
615600
618099
621422
621515
623764
623895

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ
ΛΟΥΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΟΣ
ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ
ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ
ΣΑΒΒΑΚΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΩΤΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΘΩΜΑΣ
FATMA
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
SARWAT
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ
MEHMET
ΖΩΣΗΜΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΘΑΛΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
KEMAL
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΣ
ΦΕΙΔΙΑΣ
MOUSTAFA
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΔΑΦΝΗ
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
VETAL
KUBILAY
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ
ΣΠΥΡΟΣ
MAHMOUT
KEMAL
MEHMET
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
HOUSEIN
ΔΩΡΟΣ
ΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ISMAEL
ΓΡΗΓΟΡΗΣ
OSMAN
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΑΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ
ΑΛΕΞΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΒΑΣΟΣ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΜΑΡΟΥΛΛΑ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

Π.ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΑΝΔΡΕΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΡΤΕΛΑΡΗΣ
Δ.ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΒΙΚΤΩΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΡΩΝΙΟΥ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ
ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ
ΑΤΣΙΚΚΟΣ
Χ.ΚΥΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΛΛΟΥΡΗΣ
Σ.ΠΡΟΚΟΠΗ
ΣΑΒΒΑ
ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ
MOUSTAFA-KASIM
ΕΥΤΥΧΙΟΥ
TAWFIK
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΣΤΡΙΔΗΣ
ΚΟΥΒΑΡΟΣ
Γ.ΛΟΙΖΟΥ
ΝΑΘΑΝΑΗΛ
ΧΡ.ΣΑΒΒΑ
ΛΟΥΚΑ
ΧΡ.ΣΑΒΒΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΗΣ
ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΥ ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΥ
ΚΙΡΚΟΥ
DERVIS ALI
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΥΡΑΣ
HAMIT
ΠΟΟΥΛΚΟΥ
ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΔΡΕΟΥ
ΚΟΥΤΣΙΟΣ
IMBRAHIM YUSUF
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Α.ΛΕΩΝΙΔΟΥ
ΣΑΒΒΑ
Σ.ΠΑΝΑΓΗ
ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ
ΑΛΑΙΝ
Α.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ
SALIH
MOUSTAFA
ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΑΥΓΟΥΣΤΗ
GUNER MEHMET
MEHMET
TOTO
ΚΩΣΤΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
MOUSTAFA
Π~ΛΑΖΑΡΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΠΟΥΛΛΗΣ
ΤΙΡΡΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
SENER
ΠΟΟΥΡΚΟΥ
ALTINTASH
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ
ΒΑΝΕΛΛΗΣ
Π~ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Π~ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΝΕΑΡΧΟΥ
ΚΟΥΜΟΥΣΙΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΠΑΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΡΟΥΣΟΣ
ΠΙΡΟΚΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΣ
ΑΝ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΝΔΡΕΟΥ
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ
ΧΡΙΣΤΟΥ
ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ
ΛΟΙΖΟΥ ΣΑΒΒΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ

733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827

623959
624903
625155
625577
626022
626980
628275
628515
628688
629056
629524
630287
630436
633377
633757
634685
63522
636317
638423
638534
639446
639542
639681
641282
64330
644459
645464
645549
647416
647685
650206
652505
652715
658445
659217
661306
663103
664222
664798
664829
665608
666185
667615
667689
668171
670174
670380
670474
671350
671975
672817
674534
675718
676185
678796
678861
678984
679086
679705
681363
681508
683415
684465
684757
685868
687767
688380
688906
689312
690748
690791
690953
691421
694131
694459
696163
697110
697478
698776
698912
699017
700453
700828
701088
701251
701469
702045
703104
703784
704025
704165
704184
704476
704860
704992

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΜΗΝΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ
ΔΩΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΕΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΥΛΑ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΑΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ
ΝΙΚΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ
Π~ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΜΠΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΝΙΚΟΣ
ΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΝΙΚΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΩΣΤΑΚΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΧΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΡΕΝΟΣ
ΗΡΟΔΟΤΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ
ΠΑΝΙΚΚΟΣ
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΒΑΣΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΙΚΚΟΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ
ΘΑΝΟΣ
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ
ΠΕΡΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΓΙΑΝΝΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ

Κ.ΦΕΤΟΡΕΓΚΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΚΡΙΤΩΝΟΣ
ΣΙΜΙΛΛΙΔΗΣ
ΠΙΕΡΟΥΑ
ΧΡΙΣΤΟΥ
Π~ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΣΙΩΤΗΣ
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΡΑΣΙΑΛΗΣ
ΚΑΛΑΒΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΟΥ
Α.ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ
ΑΝΤΡΕΟΥ
ΚΟΜΙΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
ΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΒΗΡΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΜΑΣΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΓΙΑΝΝΗ
ΤΙΛΛΕΗΣ
ΓΙΑΛΛΟΥΡΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΙΑΚΩΒΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΥΔΙΑΣ
ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ ΣΑΒΒΑ
Χ~ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΣΤΟΔ.ΠΑΦΙΤΗΣ
ΜΑΥΡΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Κ.ΚΑΣΕΤΤΑΣ
Α.ΦΑΝΤΟΜΑΣ
ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΥ
Κ.ΧΡΥΣΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΥ
ΠΑΛΛΑΡΗΣ
ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ
ΜΟΥΖΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
ΚΑΝΝΕΤΗΣ
ΣΑΒΒΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Χ~ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΑΝΔΡΕΟΥ
ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΠΑΝΑΓΗ
ΧΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Σ.ΣΑΒΒΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Α.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΖΑΒΡΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΣΑΒΒΑ
ΜΥΛΩΝΑ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΗΡΟΔΟΤΟΥ
ΓΙΑΣΕΜΗ
ΚΩΣΤΗ
ΠΑΝΑΓΗ
Α.ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΣΙΑΜΠΑΡΤΑΣ
ΡΟΤΣΙΔΗΣ
ΜΥΛΩΝΑΣ
ΣΚΑΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΝΙΚΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
ΛΟΙΖΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΠΑΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΧΑΡΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΤΕΛΕΒΑΝΤΟΣ
ΖΗΝΩΝΟΣ
ΓΙΩΡΚΑΤΖΙΗΣ
ΠΑΤΑΖΟΓΛΟΥ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Σ

ύμφωνα με τη νομοθεσία
περί Ταμείων Προνοίας και
το καταστατικό του ταμείου,
όσοι λογαριασμοί μελών με

συνεισφορές κάτω των €300
παραμένουν έξι χρόνια στάσιμοι, διαγράφονται. Το Ταμείο
Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Wajib
TZIXAN
Mohammad
Yuk Chun
Tinathn
Nicolae
ANDRIANA
Georgi
Bilal
Nasim
Tzouna
GEORGIEY
Ahmad
Larisa
Bardu
VIOLANTIS
SLAVON IVAYLO
MARY
Daniella
Kirsi
ALEXANDRA
UCHUNDOU
MINCHEY
DINKA
CULIN
Thomas George
STOIAN HRISTOV
Naira
Rajiv
Rayka
ΒΑΣΩ
Brigite
Ιάκωβος
Eλένη
Αικατερίνη
Νίκος
Ανδρέας
Κριστιάν
Στάλω
ΕΜΜΑ
Στέλλα
ΑΝΔΡΕΑΣ
Χρύσανθος
Παντελής
Παντελής
Δανιήλ
Δήμητρα
Νίκος
Πραξούλλα
Γεώργιος
Μαρία
Κωνσταντίνος
Μιχάλης
Γιαννάκης
Αλίκη
Ιωάννης
Πολυκράτης
Μαρία
Κώστας
Έλενα
Γιωργούλα
Μάριος
Λεωνίδας
ΛΟΥΚΑΣ
Πάμπος
Ζήνωνος
Άντρια
ΘΕΟΔΟΤΗ
Πόπη
Μιχαλάκης
Νικόλας
Ελένη
Καίτη

5536435
1036044
5512138
322690
5436781
9009678
1057956
5582254
5428689
5555614
5452176
3282686
5413110
5346876
5911824
1035767
1961517
132166
5425868
804497
5379317
341001
9196151
1743546
1601307
301756
5209374
5469754
5399333
2806711
585197
838233
833872
523982
881526
848631
860014
788849
700959
5453328
549438
474877
628332
412355
700085
5165030
823027
397638
600580
641731
851281
1029548
851614
580410
766016
454503
1059770
982370
424755
1080964
695922
811462
1013225
2070003
545259
1012702
788797
804544
845866
566657
896923
824096
737796

Al Ammarin
AMPTOULLATIF
Arafat
Chan
Charelishvili
Corouneann
EYSTRATIOU
Hristov
Israel
Karaouz
Ketserova
KOUMAN PAVLIN
Kourjieh
Krykynenko
Marin
MICHALIS
MINCHEY
NATSIOU
Piciu
Roti
SACHPAZIDOU
SEFER
SLOVOV IVAYLO
STOY. MINCHEVA
TATIANA
Taylor
TCHONGAROV
Tsomasvile
Verma
Zaravkova
ΑΔΑΜΟΥ
Αλεξάνδρου
Αλεξάνδρου
Αναγιωτού
Ανάγνου
Αναξαγόρα
Αντωνίου
Αχιλλέως
Αχιλλέως
ΒΑΡΤΗΑ
Βασιλειάδου
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Γιάγκου
Γιάγκου
Δαμιανού
Δεδεγκίκας
Δημητρίου
Δημητρίου
Θεοδούλου
Θεοδωρίδης
Θεοφάνους
Ιωάννου
Ιωάννου
Καμπανέλλης
Καραμανή Φωτίου
Καραολής
Κουριεύς
Κουρτίδου
Κυριάκου
Κωνσταντίνου
Κωνσταντίνου
Κωστούδης
Λεωνίδου
ΛΟΥΚΑ
Μαξούτης
Μάριος
Μίλερ
ΜΙΧΑΗΛ
Μιχαήλ
Μιχαήλ
Νικολάου
Παλλούρα
Παναγή

Μελών ΣΕΚ, προτού προβεί στη
διαγραφή των λογαριασμών
αυτών, καλεί τα πιο κάτω μέλη
του να αποταθούν στους

ΣΥΜΒ.ΠΑΤΑΤΩΝ ΣΜΕΛΚ
Δ.ΣΑΡΡΗΣ Αποικιακά Λτδ
ΣΥΜΒ. ΠΑΤΑΤΩΝ ΣΜΕΛΚ
YUK AND PENZY TRADING LTD
ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ
ΣΥΜΒ. ΠΑΤΑΤΩΝ ΣΜΕΛΚ
Δ.ΣΑΡΡΗΣ Αποικιακά Λτδ
GREEN HAND CO -PEPIS
ΕΚΑ ΛΤΔ
ΣΥΜΒ.ΠΑΤΑΤΩΝ ΣΜΕΛΚ
Δ.ΣΑΡΡΗΣ Αποικιακά Λτδ
PILAVAKIS
Δ.ΣΑΡΡΗΣ Αποικιακά Λτδ
ROCK' S RESTAURANT
ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ
ΑΛΟΥΜ.ΛΕΝΑΣ
PILAVAKIS
PILAVAKIS
G&K Εxlusive Fashions Ltd
P & S CARTON IND.LTD
GOODYS-LANI REST.
CHRYSANEL TR.
PILAVAKIS
PILAVAKIS
PILAVAKIS
S.M.C. JOINT VENTURE
DISPLAY ART
PILAVAKIS
ΤΑΣΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΔΗΣ
ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ
PILAVAKIS
G.KALLIS MANUF.
KADNIG POWER BOATS
ALCO FILTERS
E.& G.ELECTRIC PLUS
A.& P.PARASKEVAIDES
ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ
Ανδρέας Καμιναρίδης
GREEN HAND CO -PEPIS
PILAVAKIS
Α.Ευαγγελίδης & Υιός Λτδ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΗΑ ΛΤΔ
GROUP 4
ΣΥΣΚ.ΕΜΠ.ΠΑΤΑΤ.(ΑΠΟ ΜΕΤΑΦ
ARKTINOS PUPLICATIONS
GROUP 4
KADNIG POWER BOATS
DEMARNIC ENTERPRISES
ALCO FILTERS
ARKTINOS PUPLICATIONS
ASTY ELEVATORS LTD
ΤΕΚΛΙΜΑ
KONE LIFTTECH LTD.
E.CHRISTOFIDES BROS LTD
HELLENIC DIST.
Σχοινής εντερπραϊς
S.M.C. JOINT VENTURE
ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ
Αγρόκτημα Λανίτης Λτδ
Δ.ΣΑΡΡΗΣ Αποικιακά Λτδ
ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΡΙΔΗΣ
Α.ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ
Αγρόκτημα Λανίτης Λτδ
S.M.C. JOINT VENTURE
ELECTROMATIC CO LTD
Δ.ΣΤΑΜΑΤΗΣ
A.I.MOTOKINISI LTD
ΤΕΧΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΑΣΤ.ΠΑΙΔΙΩΝ
E.CHRISTOFIDES BROS LTD
Αγρόκτημα Λανίτης Λτδ
ΕΚΑ ΛΤΔ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΗΑ ΛΤΔ

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

554443
642557
617220
948709
874880
521033
584203
452629
873000
537965
494464
862164
447198
452409
403582
762525
657307
838083
837301
1028545
621661
768337
789294
803838

οργανωτικούς γραμματείς της
συντεχνίας τους για να
συμπληρώσουν το σχετικό
έντυπο για πληρωμή των
Παπαδοπούλου
Παπουή
Παπουής
Πασχάλη
Πετεμερίδης
ΠΗΛΑΒΑΚΗ
ΠΗΛΑΒΑΚΗ
Πογιατζής
Προτωπαπά
ΣΑΚΚΑΣ
Σιακαλλή
Σινγκ
ΣΟΛΩΜΟΥ
Σταύρου
Σωτηρίου
Τζιωρτζιή
Τσίκκος
Φανή
Χ¨Παπαμιχαήλ
Χάνη
Χαραλάμπους
Χαρίτου
Χριστοδουλίδου
Χρυσάνθου

Αντρούλλα
Χρυσούλλα
Κυριάκος
Χριστόφορος
Θεόδωρος
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΜΑΡΙΑ
Στάθης
Φανουρία
ΝΙΚΩΝΑΣ
Μαρία
Μαρία
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Παναγιώτα
Mαρία
Σκεύη
Πάμπος
Στέλιος
Στέλλα
Μιχαήλ
Ανδρέας
Χάρης
Γεωργία
Μάριος

συνεισφορών τους διαφορετικά θα διαγραφούν. Η προθεσμία λήγει στις 22 Δεκεμβρίου
2014.
GREENHAZE ENTER. LTD
PHC FRANCH PIZZA HUT
VITA CYPRUS LTD
ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ
S.M.C. JOINT VENTURE
PILAVAKIS
PILAVAKIS
A.& P.PARASKEVAIDES
VEPRO CO
ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ
LGS HANDLING-HERMES AIR
ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΡΙΔΗΣ
Ν.ΙΩΑΝΝΟΥ
ΚINIRAS
PILAVAKIS
Σ Κ Ε Μενεού Δρομολαξιάς
ΕΚΑ ΛΤΔ
LGS HANDLING-HERMES AIR
ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ
E.& S.SERVICES
ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΡΙΔΗΣ
Προκατασκευαστική Λτδ
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
ΕΚΑ ΛΤΔ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ
ΝΑ ΝΟΙΩΘΕΙΣ
ΕΛΛΗΝΑΣ
ΤΙΜΗ 15 ΕΥΡΩ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 99 463 759

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΩΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΤΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗ ΝΙΓΗΡΙΑ
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ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΡΥΒΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
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Κ

λόγησης του παιχνιδιού και τα εξηγούμε, λεπτομερώς, στα παιδιά μας.

αταρχήν,
καλό είναι να γνωρίζουμε
ότι η Ευρωπαική νομοθεσία
καθορίζει, τις βασικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας που πρέπει αυτά να
πληρούν τα παιδικά παιχνίδια
που διατίθενται νόμιμα στην
αγορά.επιπλέον οφείλουμε να
κατανήσουμε ότι στην αγορά
κυκλοφορούν παιχνίδια «μαϊμού» που δεν τηρούν τις προδιαγραφές ασφάλειας, εξού
και απιτείατι ιδιαίτερη προσοχή από τους γονείς.

• Δεν πετάμε τα υλικά συσκευασίας. Φυλάσσουμε τις πληροφορίες, που αφορούν τον
κατασκευαστή. Ενδέχεται να
μας είναι χρήσιμες, σε περίπτωση παραπόνων.
• Εξηγούμε στο παιδί μας,
εκτελώντας μια μικρή επίδειξη,
τον τρόπο λειτουργίας του
παιχνιδιού. Επισύρουμε την
προσοχή του, στους ενδεχόμενους κινδύνους, εξηγώντας του
τις κινήσεις ή τους χειρισμούς,
που πρέπει να αποφύγει.

Οι προδιαγραφές αυτές είναι:

1

Τα παιχνίδια πρέπει να
ανταποκρίνονται, στις απαιτήσεις της υγιεινής και της
ασφάλειας, να μην είναι
εύφλεκτα και να μη μεταδίδουν
μολύνσεις ή ασθένειες.

2 Οι φυσικές μηχανικές, χημικές και ηλεκτρικές τους ιδιότητες δεν πρέπει να βάζουν, σε
κίνδυνο, την υγεία και την
ασφάλεια των παιδιών.

3 Τα μικρά κομμάτια ενός παιχνιδιού ή οι μπίλιες δεν πρέπει
να είναι κάτω από 4,5 εκ.

4

Αντικείμενα, που θα προκαλέσουν τραυματισμούς, δεν
πρέπει να μπορούν να εκτο-

Ένα παιχνίδι πρέπει να καλλιεργεί τη δημιουργική φαντασία του παιδιού, να δίνει στο
παιδί την ευκαιρία να αναπτύξει επιδεξιότητες, κοινωνικότητα, πνευματικές και σωματικές ικανότητες. Όλα αυτά είναι
απαραίτητα, για τη δημιουργία
της προσωπικότητας ενός
παιδιού.

2 Να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, στις ενδείξεις, που αναγράφονται, στις συσκευασίες
των παιχνιδιών:
• Ελέγχουμε, αν στη συσκευα-

κών παιχνιδιών, από PVC, που
προορίζονται, για παιδιά
μέχρι 3 ετών, απαγορεύεται. Η
μακροπρόθεσμη
πρόσληψη
τέτοιων προϊόντων προκαλεί
βλάβες, στην ανθρώπινη υγεία.
Ωστόσο, η χρήση του PVC

• Πολύτιμες συμβουλές για τις αγορές παιδικών
παιχνιδιών εν όψει γιορτών
συνεχίζεται, για παιχνίδια,
που απευθύνονται, σε μεγαλύτερες ηλικίες.

4
• Απαιτείται ιδιαίτερη
προσοχή στην αγορά
παιχνιδιών που
αποτελούνται από
μικρά - μικρά
αντικείμενα

ξευθούν, από το παιχνίδι.

5

Δεν πρέπει να υπάρχουν
οξείες γωνίες, στο παιχνίδι.

6

Οι ηλικίες, που αναφέρονται, επάνω στη συσκευασία,
πρέπει να τηρούνται, απαράκλητα. Ένα παιχνίδι, που θεωρείται, από τον κατασκευαστή
του, κατάλληλο, για μια συγκεκριμένη ηλικία, μπορεί να γίνει
επικίνδυνο, στα χέρια ενός
μικρότερου παιδιού.

Χρήσιμες συμβουλές
Όταν αγοράζουμε ένα παιχνίδι, ας έχουμε υπόψη μας
τα παρακάτω:

1

Η αγορά του παιχνιδιού δε
μπορεί να γίνεται, κάτω από
τις εντυπώσεις μιας τηλεοπτικής διαφήμισης. Πρέπει να
γίνεται με κριτήρια την ηλικία,
το φύλο, τις ανάγκες και τις
ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού.

σία αναγράφονται τα στοιχεία
του κατασκευαστή, του εντολοδόχου του ή του εισαγωγέα
του παιχνιδιού. Είναι στοιχείο
απαραίτητο, για να γνωρίζουμε την προέλευση του παιχνιδιού.
• Τα παιχνίδια, που αναφέρουν ότι προορίζονται, για
παιδιά άνω των τριών (3)
ετών, δεν πρέπει να τα αγοράζουμε, όταν, στο σπίτι, υπάρχει μικρότερο αδερφάκι.

3

Στα μαλακά παιχνίδια, που
αγοράζουμε, προσέχουμε:
•· Τις ενδείξεις, για την ηλικία.
• Το υλικό, από το οποίο είναι
κατασκευασμένα τα παιχνίδια.
Αποφεύγουμε, γενικά, τα παιχνίδια, που περιέχουν PVC ή
φθαλικά. Η παραγωγή και
εμπορία, στην ελληνική αγορά,
κάθε είδους μαλακών μασητι-

χορήγηση αυτού του σήματος
γίνεται, με πολλούς τρόπους.
Προληπτικοί έλεγχοι, για να
διαπιστωθεί η ασφάλεια του
παιχνιδιού δεν είναι υποχρεωτικοί, πριν το παιχνίδι εισαχθεί, στην αγορά. Ο παραγω-

Τα δημοφιλέστερα ηλεκτρονικά παιχνίδια έχουν, συνήθως, βίαιο περιεχόμενο. Παρ'
ότι η τιμή τους είναι υψηλή και
υπάρχει ένδειξη ότι επιτρέπεται η αγορά, μόνο σε ενηλίκους, πολλά παιδιά πείθουν
τους γονείς τους, να τους αγοράσουν τέτοια παιχνίδια. Οι
γονείς πρέπει να γνωρίζουμε
ότι η παρατεταμένη ενασχόληση, με τέτοιου είδους παιχνίδια, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα επικοινωνίας και
επηρεάζει, με αρνητικό τρόπο,
τη συμπεριφορά, τις δραστηριότητες, τον τρόπο σκέψης
και τη λειτουργία των παιδιών
μας. Η πολύωρη χρήση τέτοιων
παιχνιδιών μπορεί να προκαλέσει, στα παιδιά, δυσλειτουργίες, όπως απαθές και νωχελικό βλέμμα, νευρικότητα και
υπερκινητικότητα. Γι' αυτό:
• Ελέγχουμε το συνολικό χρόνο
ενασχόλησης των παιδιών
μας, με τα παιχνίδια αυτά.
• Παρακολουθούμε, αν είναι
δυνατόν, τον τρόπο χρήσης
τους, από τα παιδιά, για να
διαπιστώσουμε, αν αποκομίζουν κάποιο όφελος ή το αντίθετο.

5

Ελέγχουμε, αν το παιχνίδι,
στη συσκευασία του, φέρει την
ένδειξη "CE" . Σήμερα, όλα τα
παιχνίδια, που κυκλοφορούν,
στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά,
θα πρέπει να φέρουν την ένδειξη "CE", κατά τρόπο ορατό και
ανεξίτηλο. Αυτό σημαίνει ότι
το προϊόν αυτό έχει συμμορφωθεί, προς τις ελάχιστες
απαιτήσεις ασφαλείας, που
ορίζονται, από την κοινοτική
νομοθεσία. Δυστυχώς, όμως, η

γός καταθέτει φάκελο, στις
αρχές και βεβαιώνει ότι το
παιχνίδι πληροί τις προϋποθέσεις ασφαλείας, που έχουν
τεθεί, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Έτσι, αναλαμβάνει μεν την
ευθύνη, αν κάτι «πάει στραβά»,
αλλά, ίσως, πολύ αργά και
αφού έχει προκληθεί ζημιά, σε
κάποιο παιδί.

6 Διαβάζουμε τις οδηγίες χρήσης και τις οδηγίες συναρμο-

• Μετά τη χρησιμοποίηση του
παιχνιδιού, ελέγχουμε την
κατάστασή του. Αν παρουσιάζει κίνδυνο, μετά τη χρήση του,
το τοποθετούμε σ' ένα χώρο
απροσπέλαστο, για το παιδί.
Αν έχει υποστεί βλάβη, το επισκευάζουμε, όπως πρέπει, ή το
πετάμε.
• Δεν αφήνουμε, ποτέ, ένα παιχνίδι, που έχει καταστεί επικίνδυνο, στο χέρι ενός αθώου
παιδιού ή σε χώρο, που αυτό
μπορεί να το φτάσει.
• Επιβλέπουμε το παιδί μας,
την ώρα, που παίζει, με το
καινούργιο του παιχνίδι. Η
παρουσία μας μπορεί να προλάβει τυχόν ατύχημα.
Καταγγέλλουμε, στις αρμόδιες
αρχές περιπτώσεις ελαττωματικών ή επικίνδυνων παιχνιδιών, ώστε να προστατευτούν
τα παιδιά.

Παιχνίδια, με διαστάσεις κάτω των 4,5 εκ., που βρίσκονται,
μέσα σε βρώσιμα προϊόντα (πατατάκια, σοκολάτες, γιαούρτια, δημητριακά, παγωτά, σοκολατένια αυγά κ.λ.π.) κυκλοφορούν, νόμιμα, στην Ε.Ε., για παιδιά άνω των τριών ετών.
Όμως, αρκετοί τραυματισμοί, από τέτοια προϊόντα, καταγράφονται, στην Ευρώπη και στη χώρα μας, κάθε χρόνο. Γι' αυτό:
Προσέχουμε, ιδιαίτερα, τα βρώσιμα προϊόντα, τα οποία
περιέχουν συναρμολογούμενα παιχνίδια και παρακολουθούμε
τα παιδιά μας, την ώρα, που καταναλώνουν τέτοια βρώσιμα
προϊόντα και παίζουν, με τα παιχνίδια, που βρίσκονται, μέσα
σ' αυτά.

ΒΕΛΤΙΩΣΤΕ ΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΑΣ
Το πιο γοητευτικό δώρο
για τις γιορτές
ΕΛΛΗΝΙΚΗ:
• Η πιο πλούσια και
συναρπαστική γλώσσα
του κόσμου
• Η γλώσσα
των γλωσσών
Στη γιορτινή τιμή
των €12
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Χειμώνας είναι εδώ και τα
πρώτα κρύα άρχισαν να
δείχνουν τα δόντια. Οι κίνδυνοι
που καραδοκούν στους δρόμους είναι αρκετοί, άλλοι
μικροί, άλλοι μεγάλοι και άλλοι
ύπουλοι.
Παρατίθενται πιό κάτω μυστικά, αλλά και τεχνικές οδήγησης
προκειμένου ταξιδέψετε με
ασφάλεια σε ολισθηρό οδόστρωμα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΥΓΕΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Καλό χειμώνα με ασφάλεια
στους ολισθηρούς δρόμους
Φόρτωση αποσκευών

Οδηγός

Ακόμη ένας βασικός παράγοντας για τις ασφαλείς μετακινήσεις είναι η σωστή φόρτωση
του αυτοκινήτου. Τοποθετήστε
τις αποσκευές ισομερώς, για
να μοιράσετε εξίσου το βάρος.

Ο οδηγός είναι ο υπ' αριθμόν
ένας παράγοντας για την
ασφάλεια όλων των επιβατών.
Θα πρέπει να βρίσκεται σε
πολύ καλή φυσική κατάσταση
και να οδηγεί ξεκούραστος.

Αποφύγετε να τοποθετήσετε
αποσκευές στην οροφή του
αυτοκινήτου, γιατί μεταβάλλουν την αεροδυναμική και
αυξάνουν το κέντρο βάρους, με
αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να

Γι' αυτό στην περίπτωση που
αισθανθείτε σημάδια κόπωσης
(συνήθως εμφανίζονται με ένα
ελαφρύ
χασμουρητό),
το
πρώτο που έχετε να κάνετε
είναι να σταματήσετε σε
ασφαλή χώρο που θα συναντήσετε στο δρόμο και να
ξεκουραστείτε (ακόμη και να
κοιμηθείτε).
Είναι προφανές ότι οινόπνευμα και οδήγηση σε καμία περίπτωση δεν ταιριάζουν. Αν
πρόκειται να οδηγήσετε μην
πιείτε ούτε ένα ποτηράκι, για
να έχετε 100% τον έλεγχο και
φυσικά να μην χάσετε την
συγκέντρωσή σας.
Αν μεταφέρεται με το αυτοκίνητό σας ηλικιωμένους και
παιδιά και το ταξίδι είναι
μεγάλο, φροντίστε να κάνετε
συχνές στάσεις για να ξεκουράζονται.
Στην περίπτωση, τέλος, που
μεταφέρετε κάποιο άλλο ζώο
(σκύλος, γάτα κ.α.), μην το
στοιβάξετε στο πορτ-μπαγκάζ, αλλά να του διαθέσετε
τον ανάλογο χώρο και τον
αέρα.

σιμοποιείτε χειμερινό τύπο
ελαστικών).
- Αν είσθε λάτρεις των ορεινών διαδρομών μην διανοηθείτε να ταξιδέψετε χωρίς να
έχετε μαζί σας αντιολισθητικές
αλυσίδες
- Ένα ζευγάρι γάντια, όπως
επίσης ειδικά σπρέι κατά του
πάγου είναι απαραίτητα.
- Ελέγξτε την κατάσταση των
υαλοκαθαριστήρων και εάν

• Τι να προσέξετε, για να
αποφύγετε την δύσκολη στιγμή
που μπορεί να αποβεί μοιραία

τον λόγο αυτό η κατάσταση
των ελαστικών θα πρέπει να
είναι αρίστη.
- Ελέγξτε την εξωτερική κατάσταση για τυχόν φθορές ή
«ύπουλα» χτυπήματα, όπως
επίσης και την πίεση του αέρα.
Συνήθως τους χειμερινούς
μήνες μειώνουμε κατά 1-2
ατμόσφαιρες την πίεση του
αέρα, για να ζεσταίνεται πιο
γρήγορα το λάστιχο.
- Φροντίστε να έχετε το σύστημα ψύξης εφοδιασμένο με
αντιψυκτικό υγρό.

«Χαλαρά» στο πατίδι
Σε βρεγμένο και ολισθηρό οδόστρωμα, η συμπεριφορά του
οδηγού στο πεντάλ του γκαζιού πρέπει να είναι... ευγενική,
ενώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στις στροφές.
Εξαιτίας της μειωμένης τριβής
μεταξύ των ελαστικών και του
οδοστρώματος, μειώνεται η
πρόσφυση των τροχών με
αποτέλεσμα να «σπινάρουν»
ευκολότερα.

είναι ευπαθές στους πλευρικούς ανέμους και να «γέρνει»
στις στροφές.
Προετοιμασία αυτοκινήτου
- Κατά τους χειμερινούς μήνες
το αυτοκίνητο χρειάζεται ειδική προετοιμασία για να αντεπεξέλθει στις δύσκολες συνθήκες, όμως σε κάθε περίπτωση η
άριστη κατάσταση των ελαστικών, όπως και ο ανάλογος
τύπος (εάν διαμένετε σε ορεινές
περιοχές ή ταξιδεύετε συχνά σε
τέτοια μέρη, καλό είναι να χρη-

υπάρχει νερό στο πλυστικό
σύστημα. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε πάντα απεσταγμένο
νερό, όπως επίσης και τα ειδικά πρόσθετα που καθαρίζουν
καλύτερα το παρ-μπριζ και
προστατεύουν από τον πάγο.
Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλίσετε πάντα καλή ορατότητα
και θα αποφύγετε τα βουλωμένα σωληνάκια.
- Κατά τους χειμερινούς μήνες
η πρόσφυση των τροχών με το
οδόστρωμα δυσκολεύει και για

7+1 μυστικά για ασφαλή οδήγηση το χειμώνα

Η

οδηγική συμπεριφορά το χειμώνα χρειάζεται προσαρμογές, όσο έμπειρος οδηγός και
αν είστε.

1 Βεβαιωθείτε ότι όλα τα φώτα είναι σε κατάσταση λειτουργίας και καλού κακού ελέξτε τη
ρεζέρβα και τα είδη πρώτης ανάγκης (σχοινί
ρυμούλκησης, καλώδια βραχυκύκλωσης, προειδοποιητικό τρίγωνο και κουτί πρώτων βοηθειών).

2 Φοράτε άνετα και στεγνά παπούτσια. Ένα
βρεγμένο από κάτω παπούτσι, μπορεί να ολισθήσει από το πεντάλ και να προκαλέσετε
ατύχημα. Καλό θα ήταν πάντα να έχετε επιπρόσθετα παπούτσια οδήγησης μαζί σας.
3

Αποφύγετε να έχετε δυνατά τη μουσική για
να μπορείτε να αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει
έξω στο δρόμο. Αν η επιφάνεια του δρόμου
γίνεται παράξενα σιωπηλή ενδεχομένως να
οδηγείτε σε πάγο, όπου θα χρειαστεί να κόψετε σταδιακά και ομαλά ταχύτητα.

4 Εάν ακολουθείτε ανηφορικό δρόμο, κατεβάστε ταχύτητα για να μπορείτε να οδηγείτε πιο
σταθερά και να έχετε έλεγχο του αυτοκινήτου
σας. Με μικρή ταχύτητα πρέπει να οδηγήσετε
και όταν κατεβαίνετε μία κατηφόρα, ειδικά
στην περίπτωση που ο δρόμος είναι ολισθηρός, για να μπορέσετε να αποφύγετε το φρε-

νάρισμα.

5 Στην περίπτωση που χρειάζεται να πατήσετε φρένο, κάντε το λίγο πριν από τη στροφή.
Οι ειδικοί λένε ότι για να μη χάσετε τον έλεγχο
πάνω στη στροφή, καλό είναι να μειώνετε
ταχύτητα μέχρι πριν από το μέσο της στροφής
και να δίνετε γκάζι απαλά αμέσως μετά.

6 Στην περίπτωση που βρεθείτε στο μέσο
καταιγίδας και οι υαλοκαθαριστήρες σας δε
μπορούν να είναι τόσο ισχυροί, ώστε να ακολουθήσουν την έντονη ροή της βροχής, με αποτέλεσμα να μην έχετε καλή ορατότητα, καλό
είναι να σταματήσετε.
7 Οι οδηγοί να τηρούν διπλάσια απόσταση σε
βρεγμένο οδόστρωμα σε σύγκριση με την απόσταση που τηρείται σε στεγνό οδόστρωμα.

8 Κανένας οδηγός

όσο
έμπειρος κι αν είναι δεν
πρέπει να υποτιμά τον
κίνδυνο ολισθηρότητας
σε περίπτωση ψιχαλίσματος Οι δρόμοι είναι
επίσης επικίνδυνοι και
ολισθηροί, καθώς, όταν
ψιχαλίζει, το λιγοστό
νερό μετατρέπει σε γλίτσα τη σκόνη και τα λάδια του δρόμου.

Αυτό το φαινόμενο είναι επικίνδυνο, καθώς όταν οι τροχοί
χάσουν την ελκτική τους πρόσφυση το γλίστρημα του αυτοκινήτου είναι έντονο, ακόμη και
ανεξέλεγκτο. Η λύση γι' αυτό
είναι σταθερό πάτημα στο
πατίδι και πάντα ήρεμοι χειρισμοί.

Πως αντιδρούμε στην απώλεια
πλευρικής πρόσφυσης
Η μέτρια πρόσφυση του οδοστρώματος έχει άμεσα αποτελέσματα και στην πλευρική
πρόσφυση του αυτοκινήτου.
Αυτό γίνεται αμέσως αντιληπτό όταν μπείτε σε μια στροφή

11

με περισσότερη ταχύτητα απ'
ότι πρέπει και στρίψετε απότομα το τιμόνι. Τότε το μόνο
σίγουρο είναι ότι το αυτοκίνητο θα φύγει ευθεία (με τους
τροχούς υπο γωνία) προς την
κορυφή της στροφής.
Το φαινόμενο αυτό οφείλεται
στο γεγονός ότι οι κατευθυντήριοι τροχοί χάνουν την πλευρική τους πρόσφυση και γλιστράνε με το πλάι. Η περίπτωση αυτή είναι πολύ δύσκολη
για να ανακτήσετε τον έλεγχο
του αυτοκινήτου. Ακόμη κι αν
αφήσετε το πεντάλ του γκαζιού, το αυτοκίνητο θα εξακολουθεί να γλιστράει προς τα
εμπρός. Η προτιμότερη και
καλύτερη λύση είναι να μειώσετε το στρίψιμο του τιμονιού.

Φρενάρισμα σε οδόστρωμα
με διαφορετική πρόσφυση
Ένα πολύ συχνό φαινόμενο
κατά τους χειμερινούς μήνες
είναι το φρενάρισμα πάνω σε
οδόστρωμα με ανομοιόμορφη
τριβή.
Πρόκειται για τις περιπτώσεις
που ο μισός δρόμος είναι στεγνός και ο μισός είναι βρεγμένος ή χειρότερα, εάν στην σκιερή άκρη του δρόμου υπάρχει
χιόνι/πάγος. Η περίπτωση
αυτή απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.
Αν το αυτοκίνητό σας διαθέτει
ABS, τότε το μόνο που χρειάζεται είναι να πατήσετε με δύναμη το φρένο και με τη βοήθεια
του τιμονιού, προσπαθήστε να
κρατήσετε σταθερή την πορεία
του αυτοκινήτου.
Στην περίπτωση όμως που δεν
διαθέτετε ABS, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν.
Βάλτε λοιπόν, την απαιτούμενη
δύναμη στο πόδι σας και στο
πεντάλ του φρένου για να μην
υπάρξει μπλοκάρισμα και
χάσετε τον έλεγχο.

Συμβουλές οδήγησης
Αν κατά την διάρκεια του ταξιδιού αρχίσει να βρέχει, το πρώτο
πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να μειώσετε αμέσως την
ταχύτητα του αυτοκινήτου σας.
Η πρόσφυση στη βροχή και πολύ περισσότερο στο χιόνι ή τον
πάγο είναι μειωμένη και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να υπερεκτιμάτε τις δυνατότητες του «τετράτροχου» συντρόφου σας.
Πολύ περισσότερο δε, τις δικές σας...
Φροντίστε να έχετε την κατάλληλη ταχύτητα, ώστε να διατηρήσετε τον έλεγχο και την κατευθυντικότητα του αυτοκινήτου σας.
Οδηγήστε αμυντικά και αδιαφορήστε για τυχόν «παλικαριές»
άλλων οδηγών.
Φρενάρισμα με ΙΧ χωρίς ABS
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται η διαδικασία του φρεναρίσματος,
ειδικά στην περίπτωση που το αυτοκίνητό σας δεν διαθέτει
σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών, το γνωστό μας ABS.
Η δύναμη που πρέπει να ασκήσετε στο πόδι σας θα πρέπει να
είναι τόση, ώστε να μη μπλοκάρουν οι τροχοί και
χάσετε τον έλεγχο.
Έχετε υπ' όψη σας ότι σε βρεγμένο έδαφος, η τριβή
μεταξύ του δρόμου και του ελαστικού είναι μειωμένη, ενώ η τριβή ανάμεσα στα τακάκια και τους
δίσκους συνήθως παραμένει η ίδια... Και αυτό τα
λέει όλα.
Αν αισθανθείτε τους τροχούς να «μπλοκάρουν» μειώστε για δέκατα του δευτερολέπτου την πίεση του
ποδιού σας στο πεντάλ των φρένων και πιέστε ξανά, μέχρι να
ανακτήσετε το έλεγχο της πέδησης.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

Γνωρίζατε ότι υπάρχει λεωφορείο που κινείται με κόπρανα;
ματα… των ίδιων του
των επιβατών» δήλωσε
με χιούμορ ο Μοχάμεντ
Σαντίκ, διευθυντής της
εταιρείας GeneCo που
βρίσκεται πίσω από το

Το Bio-bus (ή βιολογικό
λεωφορείο) εκτελεί τη
γραμμή Α4 που συνδέει το
Μπαθ με το Μπρίστολ στη
νότια Αγγλία. Τίποτα
περίεργο ως εδώ.

Η είδηση είναι ότι το εν
λόγω
λεωφορείο
που
πραγματοποίησε το παρθενικό του δρομολόγιο στις
19 Νοεμβρίου λειτουργεί με
φυσικό αέριο βιομεθανίου
που προέρχεται από την
επεξεργασία περιττωμάτων και υπολειμμάτων φαγητού.
Το βιολογικό λεωφορείο των 40
θέσεων έχει αυτονομία 300 χιλιομέτρων και το ντεπόζιτο καυσίμου γεμίζει με την ετήσια ποσότητα αποβλήτων που παράγουν
πέντε ενήλικες σε ετήσια βάση.

Η πηγή του καυσίμου
Την πρώτη ύλη προμηθεύει η
μονάδα επεξεργασίας λυμάτων
της Wessex Water στο Μπρίστολ,
η οποία επεξεργάζεται περίπου
75 εκατ. κυβικά μέτρα ανθρώπινων αποβλήτων και 35.000
τόνους υπολειμμάτων τροφίμων

ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ετησίως. Η πρώτη ύλη μεταφέρεται στο εργοστάσιο παραγωγής
του Έιβονμαουθ, όπου παράγονται με τη μέθοδο της αναερόβιας
χώνευσης 17 εκατ. κυβικά μέτρα
βιομεθανίου ετησίως, ποσότητα
αρκετή για να τροφοδοτήσει με
ενέργεια 8.300 νοικοκυριά.
Με την αναερόβια χώνευση,
βακτήρια διασπούν τις ουσίες
των περιττωμάτων και των υπολειμμάτων σε συνθήκες πλήρους
έλλειψης οξυγόνου.
«Τα οχήματα που κινούνται με
φυσικό αέριο παίζουν σημαντικό
ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας
του ατμοσφαιρικού αέρα στις
πόλεις της Βρετανίας. Ωστόσο, το
Βιο-Bus κάνει ένα βήμα παραπέρα
από τα συμβατικά λεωφορεία,
καθώς κινείται από τα περιττώ-

εγχείρημα.
«Το λεωφορείο τέθηκε σε λειτουργία την κατάλληλη στιγμή, λίγο
πριν μπει το 2015 όταν το Μπρίστολ γίνει η Πράσινη Πρωτεύουσα
της Ευρώπης», τονίζει με τη σειρά
του ο επικεφαλής της εταιρείας
Bath Bus Company, Κόλιν Φιλντ.
Η γραμμή A4 μεταφέρει μεταξύ
του αεροδρομίου του Μπρίστολ
και του κέντρου του Μπαθ, μια
απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων, 10.000 επιβάτες μηνιαίως.

ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΨΥΧΟΠΑΘΕΙΣ

Α

ναμφίβολα όλοι έχουμε μία δόση τρέλας
μέσα μας. Πόσοι όμως
πραγματικοί ψυχοπαθείς
βρίσκονται ανάμεσά μας;
Στην
πραγματικότητα
περισσότεροι απ’ όσοι
φαντάζεστε
Λέγοντας
ψυχοπάθεια εννοούμε την
διαταραχή της προσωπικότητας που χαρακτηρίζεται από επιφανειακά
συναισθήματα, ανοχή στο
στρες, έλλειψη ενσυναίσθησης, φόβου και ανοχής, απουσία του αισθήματος ενοχής, εγωκεντρικότητα, ανευθυνότητα,
παρορμητικότητα και αντικοινωνική συμπεριφορά, ενώ συνήθως
τα άτομα οι ψυχοπαθείς έχουν
ιδιαίτερες ικανότητες χειραγώγησης.

Τώρα σκεφτείτε όλους τους
ανθρώπους γύρω σας, που μπορεί να ταιριάζουν σε αυτή την
περιγραφή. Στη συνέχεια, συγκρί-

ραδιοφώνου
4. Πωλητής
5. Χειρουργός
6. Δημοσιογράφος
7. Αστυνομικός
8. Κληρικός
9. Σεφ
10. Δημόσιος Υπάλληλος
Τα 10 επαγγέλματα που είναι
λιγότερο πιθανό να συναντήσετε
έναν ψυχοπαθή είναι τα ακόλουθα:

νετε τα άτομα που σκεφτήκατε με
τη λίστα επαγγελμάτων που έχει
φτιάξει ο ψυχολόγος Kevin
Dutton.
Δείτε ποια είναι τα 10 επαγγέλματα στα οποία είναι πιο πιθανό
να εργάζονται ψυχοπαθείς!
1. Διευθύνων Σύμβουλος
2. Δικηγόρος
3. Παρουσιαστής τηλεόρασης /

1. Νοσηλευτής
2. Νοσοκόμα
3. Θεραπευτής
4. Τεχνίτης
5. Αισθητικός
6. Εργαζόμενος σε φιλανθρωπικά
ιδρύματα
7. Δάσκαλος

Η συμβουλή της ημέρας

Αυτό το ξέρατε;
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Επίλεξε ξηρούς καρπούς
ως ενδιάμεσο γεύμα

Β

άλε τους ξηρούς καρπούς στη διατροφή
σου κι απόλαυσε τα οφέλη τους.

Προτίμησε τους ανάλατους και κατανάλωσε
μία χούφτα αυτών στα ενδιάμεσα γεύματα του
δεκατιανού κι απογευματινού. Δοκίμασε μία
μείξη αυτών και συνδύασε τα με φρούτα ή το
γιαούρτι σου.

Προσοχή στην υπερβολική κατανάλωσή τους.
Οι ξηροί καρποί σε μία λογική ποσότητα κι
εφόσον δεν έχεις κάποια αλλεργία σε αυτούς,
θα σου δώσουν την απαραίτητη ενέργεια για
τη συνέχεια της
ημέρας ή την προπόνησή σου, θα σε προμηθεύσουν με βιταμίνες κι
ιχνοστοιχεία ενώ θα
προκαλέσουν το αίσθημα του κορεσμού μέχρι
το επόμενο γεύμα.

Ελληνοαμερικάνος παντρεύτηκε
σε βαγόνι

Θ

έμα σε ολόκληρη τη Νέα Υόρκη έγινε ένας Ελληνοαμερικανός, που επέλεξε να παντρευτεί την
αγαπημένη του σε βαγόνι του τρένου! Διαβάστε για
τον Έκτορα Ηρακλειώτη και την αγαπημένη του
Τατιάνα, οι οποίοι άφησαν άναυδους τους επιβάτες
της διαδρομής από Αστόρια προς Μανχάτταν.
Οι Έλληνες της Νέας Υόρκης περνούν πολλές ώρες
στο τρένο Ν. Ποιος θα περίμενε όμως ότι θα έφταναν σε σημείο ακόμη και να παντρευτούν στα βαγόνια του; Κι όμως, ένας 26χρονος το τόλμησε.
Ο λόγος για τον Έκτορα Ηρακλειώτη, ο οποίος έδωσε
όρκο αιώνιας αγάπης με την αγαπημένη του, Τατιάνα Σάντλερ, στον δρόμο από Αστόρια προς Μανχάτταν!
Η απίστευτη σκηνή άφησε άναυδους τους παρευρισκόμενους, αφού είδαν ξαφνικά τον Ελληνοαμερικάνο ντυμένο γαμπρό, με τον κουμπάρο του, να ανακοινώνει ότι… σε 20 λεπτά παντρεύεται.
Τότε, στην 36η οδό επιβιβάστηκε η νύφη και ακολούθησε…το τελετουργικό. Μιλώντας στη New York
Daily News, απ’ όπου και οι φωτογραφίες, ο Ηρακλειώτης δήλωσε πως ο γάμος ήταν επιστέγασμα
των στιγμών που έχουν περάσει μαζί στο τρένο Ν:
ερωτικές εξομολογήσεις, αστεία και τσακωμοί.

8. Καλλιτέχνης
9. Γιατρός
10. Λογιστής

Από το περιβόλι του διαδιχτύου

ΤΑ ΠΙΟ ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΓΑΜΗΛΙΑ ΕΘΙΜΑ
Ρωσία: Προίκα, προίκα
είσαι εδώ;
Στη Ρωσία η προίκα είναι
θέμα σοβαρό και μάλλον
ανάποδο. Λίγες μέρες πριν
το γάμο, η οικογένεια του
γαμπρού επισκέπτεται την
οικογένεια της νύφης προκειμένου να γνωρίσουν τη
νύφη. Δεν είνα όμως τόσο
απλό. Η νύφη εμφανίζεται
αν και εφόσον φανερώσουν
την προίκα που θα διαθέσουν. Εάν αυτή δεν είναι
αρκετή, αντί για τη νύφη
παρουσιάζεται μπροστά
τους κάποιος φίλος ή συγ-

γενής της, ντυμένος γυναίκα.
Αυτό συνεχίζεται μέχρις ότου να
ικανοποιηθεί η νύφη από την
προσφορά.

Γαλλία: Σώπα, σούπα είναι θα
περάσει
Αυτό ίσως είναι το πιο αηδιαστι-

κό έθιμο του κόσμου. Μέτα το

Σοβαρά …
αστειάκια

τέλος της δεξίωσης μία “υπέροχη” έκπληξη περιμένει τους νεόνυμφους στο σπίτι: μία σούπα.
Όχι κάτι νόστιμο, ούτε καν

Ποιος σκότωσε την Λερναία Ύδρα;

μέτριο. Συλλέγουν όλα τα αποφάγια και ό,τι άλλο βρώμικο από

Πάει ο επιθεωρητής σ' ένα σχολείο, μπαίνει στην
αίθουσα και ρωτάει:

το τραπέζι του γάμου και ετοιμά-

- Ποιός σκότωσε την Λερναία Ύδρα;

ζουν μία σούπα για το ζευγάρι.

Πες μου εσύ Ελενίτσα.

Θα πρέπει να την φάνε, εάν

- Πάντως εγώ ... κύριε, όχι.

θέλουν να αποδείξουν πως είναι

- Για πες μου εσύ, Γιαννάκη.

διατεθειμένοι να αντιμετωπίσουν

- Σας το ορκίζομαι κύριε, ούτε εγώ την σκότωσα.

κάθε δυσκολία μαζί. Η σούπα

Γεμάτος απορία για την άγνοια, ρίχνει μια άγρια
ματιά στον δάσκαλο κι αυτός του λέει:

σερβίρεται συνήθως σε εικονικές,
μικρές τουαλέτες-σκεύη.

- Δεν πιστεύω κύριε επιθεωρητά να υποψιάζεστε
εμένα!!!
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ανθυγιεινό το σπίτι μας, σπιτάκι μας!

Ό

σο και αν ακούγεται παράξενο
η ρύπανση του αέρα στο σπίτι
μας (που το θεωρούμε χώρο ασφαλή και υγιεινό) ενδεχομένως να
είναι χειρότερο παρά έξω. Ακόμη
και οι μπογιές που χρησιμοπιούμαι
για να βάψουμε τους τοίχους και
τα απορρυπαντικά για σκοπούς
καθαριότητας να περικλείουν
σοβαρούς κινδύνους για την υγεία.
Διαβάστγε προσεκτικά τις παρακάτω επισημάνσεις και λάβετε
σοβαρά υπόψη τις παρεναίσεις.
Μπογιές
Οι μπογιές μπορούν να
εκλύουν επιβλαβή αέρια. Για
να ελαχιστοποιηθούν τα
προβλήματα υγείας επιλέξτε μπογιά χαμηλή σε
VOC και κρατήστε ανοιχτά τα
παράθυρα ενώ βάφετε και για
αρκετές ημέρες ενώ στεγνώνει η
μπογιά.
Προσπαθήστε να μην αποθηκεύετε
κουτιά με μπογιές επειδή μπορεί να
διαρρεύσουν αέρια. Αν πρέπει να
αποθηκεύσετε μπογιές κρατήστε
τις σε καλά αεριζόμενη περιοχή
μακριά από τα δωμάτια του σπιτιού.
Παιδιά και παθητικό κάπνισμα
Το να ζουν παιδιά σε σπίτι καπνιστών είναι ότι χειρότερο. Μπορεί
να τα οδηγήσει σε ωτίτιδες, πνευμονία, βρογχίτιδα και βήχα. Ακόμη

• Μπογιές, μοκέτες, κόλλες,
καπνός, αποσμητικά χώρου
μπορούν να βλάψουν την
υγεία μας. Τι μπορούμε να
κάνουμε για να αποφύγουμε
τις συνέπειες…
και ο καπνός που επικάθεται σε
ρούχα, μαξιλάρια και τα χαλιά
μπορεί να είναι επιβλαβής για τα
παιδιά, ιδιαίτερα όταν
παίζουν ή μπουσουλούν στο χαλί.
Αποσμητικά χώρου
Τα αποσμητικά χώρου
μπορεί να οδηγήσουν σε
αναπνευστικές
δυσκολίες και πονοκέφαλο. Σε έρευνα, το ένα τρίτο
ανθρώπων με άσθμα δήλωσαν ότι
είχαν αναπνευστικά προβλήματα
όταν εκτέθηκαν.
Φορμαλδεΰδη και έπιπλα
Η χημική ουσία φορμαλδεΰδη είναι
συχνή σε πρεσαριστά έπιπλα ή σε
υφάσματα. Τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε αναπνευστικά
προβλήματα από αναθυμιάσεις
φορμαλδεΰδης. Επειδή τα νέα
προϊόντα αναδύουν ισχυρότερες
οσμές αερίστε
τα και πλύντε
τα υφάσματα
πριν τα βάλετε σε εσωτερι-

Κεριά

Πολλοί άνθρωποι παραπονιούνται
για πονοκεφάλους, εξανθήματα
και ερεθισμό στα μάτια και στο
φάρυγγα όταν τοποθετείται μια
μοκέτα. Οι καινούργιες μοκέτες και
οι κόλλες εκλύουν δυνητικά επιβλαβή αέρια. Επιλέξτε μοκέτες με
χαμηλά επίπεδα VOC και ρωτήστε
αν μπορούν να ξετυλιχτούν και να
αεριστούν μέρες πριν την παράδοση.
Μείνετε μακριά από το σπίτι κατά
τη διάρκεια της τοποθέτησης και
να την αερίζετε καλά για μέρες. Για
παιδιά που έχουν αλλεργίες και
άσθμα σκεφτείτε άλλες λύσεις
όσον αφορά την κάλυψη του
πατώματος.
Προϊόντα καθαρισμού
Τα χημικά που βρίσκονται σε ορισμένα προϊόντα καθαρισμού μπορεί να είναι τοξικά αν εισπνευσθούν ή αγγιχτούν, προκαλώντας
εκζέματα και ερεθίζοντας το αναπνευστικό. Ισχύει ιδιαίτερα σε
ανθρώπους ευάλωτους σε δερματικά ή αναπνευστικά προβλήματα.
Ορισμένα μπορούν να επιδεινώσουν τις αλλεργίες. Όσα περιέχουν
αμμωνία και χλωρίνη μπορεί να
είναι ιδιαίτερα ερεθιστικά για τα
παιδιά με άσθμα. Προσπαθήστε να
καθαρίσετε με ζεστό νερό, σόδα,
υφάσματα με μικροίνες και λιγότερο τοξικά προϊόντα.
Αναθυμιάσεις από τη θέρμανση

Σχεδόν όλοι μας αρεσκόμαστε σε ένα ρομαντικό δείπνο υπό το φως των
κεριών για μία ειδική περίσταση, αλλά θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι
χρησιμοποιείτε, στο μέτρο του δυνατό, κεριά από καθαρό μελισσοκέρι (σ.σ.
pentapostagma.gr – beeswax candles) – τα κεριά από αρωματική παραφίνη
παράγουν πολλά ανθυγιεινά υποπροϊόντα καθώς καίγονται, συμπεριλαμβανομένης της αιθάλης που είναι εξαιρετικά βλαβερή για τα πνευμόνια.

Αν το σύστημα της κεντρικής θέρμανσης και του κλιματισμού έχει
προβλήματα, επικίνδυνα αέρια
όπως το μονοξείδιο του άνθρακα
μπορεί να συσσωρευτεί στο σπίτι.
Φροντίστε για τη συντήρησή τους.

ΩΡ Ο Σ ΚΟ Π Ι Ο
Kριός: Οι αποφάσεις που θα
πάρεις είναι κρίσιμες για τον
τρόπο που θα διαμορφωθεί το μέλλον
σου από εδώ και στο εξής. Είναι πιθανό
να ακούσεις τη γνώμη τρίτων, αλλά
πριν βγάλεις τα συμπεράσματά σου,
πάρε το χρόνο σου να σκεφτείς ώριμα
και ψύχραιμα.

Λέων: Μία ευχάριστη και δημιουργική
μέρα σε περιμένει. Τα σχέδιά σου υλοποιούνται με τον καλύτερο τρόπο, ενώ
οι ευκαιρίες να τακτοποιήσεις θέματα
του παρελθόντος, θα είναι πολλές.
Άφησε όλο σου το δυναμισμό να βγει και
ξεμπέρδεψε με όσες περισσότερες
εκκρεμότητες μπορείς.

που πρέπει να μπουν σε σειρά. Μην
αποδιοργανωθείς με άλλα ζητήματα και
αφήσεις πίσω όλες αυτές τις υποχρεώσεις σου, γιατί στο τέλος θα τρέχεις
χωρίς να μπορείς να τις μαζέψεις. Κινήσου με σύνεση και χωρίς να παρασύρεσαι. Ίσως θελήσεις να απομονωθείς και
να τα ‘‘βρεις’’ με τον εαυτό σου.

Ταύρος: Οι ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν στην ζωή σου είναι πολλές, γι’
αυτό πρέπει να είσαι σε ετοιμότητα να
τις εκμεταλλευτείς. Μην επαναπαύεσαι
και μην καθυστερείς τις κινήσεις σου.
Προσπάθησε να τακτοποιήσεις όσα
περισσότερα ζητήματα μπορείς και να
δεις τις καταστάσεις γύρω σου με καθαρό μάτι, για να μην ξεγελαστείς.

Παρθένος: Θα πρέπει να βάλεις μπροστά όλες σου τις ικανότητες για να χειριστείς με επιτυχία όλες τις καταστάσεις και κυρίως για να τακτοποιήσεις
κάποια ζητήματα από το παρελθόν. Οι
ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν θα
είναι πολλές, αρκεί να μην χαλαρώσεις
και να ξεμπερδεύεις το συντομότερο με
όσα σε αγχώνουν.

Aιγόκερως: Είσαι αρκετά φορτωμένος
και προσπαθείς να τελειώνεις με όσο το
δυνατόν περισσότερες υποχρεώσεις.
Μάλλον πρέπει να χαλαρώσεις λίγο και
να βάλεις μια καλή σειρά στις εκκρεμότητές σου. Κάθε τι που κάνεις χρειάζεται σκέψη και όχι παρορμητισμό. Εμπιστεύσου τις ικανότητές σου και μην
σταματάς μπροστά σε μικρά εμπόδια,
που μπορεί να σου τύχουν!

Δίδυμοι: Η μέρα θα είναι πολύ ευχάριστη για εσένα, αφού κάποιες ειδήσεις
θα σε ικανοποιήσουν ιδιαίτερα και θα
σε κάνουν να δεις με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον σου. Μπορείς να σχεδιάσεις με άνεση όσα επιθυμείς να
κάνεις πραγματικότητα και να τακτοποιήσεις κάποιες υποχρεώσεις που σε
άγχωναν και σε κρατούσαν πίσω μέχρι
τώρα.
Καρκίνος: Αρκετοί τομείς της ζωής σου
που σε προβλημάτιζαν, τώρα θα
πάρουν μια καλή σειρά και με την
εύνοια των πλανητών, μπορείς να διορθώσεις ό,τι δεν σου κάνει. Μην αφήσεις
τις σημερινές ευκαιρίες να πάνε χαμένες
και κάνε τις προσπάθειές σου, χωρίς να
δώσεις άλλη αναβολή.

Ζυγός: Η μέρα είναι πολύ καλή για
εσένα, προκειμένου να τακτοποιήσεις
κάποια θέματα, που είναι λίγο μπερδεμένα μέσα στο μυαλό σου. Κάνε την
αρχή από όσα έχουν τη ρίζα τους στο
παρελθόν και εξακολουθούν να στέκονται εμπόδιο στα σχέδιά σου. Σε κάθε
περίπτωση μπορείς να πετύχεις πολλά.
Σκορπιός: Ήρθε η ώρα να τακτοποιήσεις αρκετά ζητήματα που σε απασχολούν. Οι συνθήκες είναι πολύ ευνοϊκές
για το ζώδιό σου, ώστε να υλοποιήσεις
τα σχέδιά σου και να ξεμπερδέψεις οριστικά με θέματα του παρελθόντος. Μην
κάνεις πίσω και δες με αισιοδοξία το
μέλλον, που σου χαμογελά.
Τοξότης: Έχεις αρκετά στο κεφάλι σου

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΣ

κό χώρο.
Οι μοκέτες εκλύουν χημικά
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Ψάρι αχνιστό με λαχανικά
Υλικά:
1.200 γρμ. φρέσκο ψάρι ή
περκα, βακαλαο
1/2 φλ. εξαιρετικό παρθένο
ελαιόλαδο
2 ξερά κρεμμυδάκια στη μέση
3 καρότα σε φετάκια
3 πατάτες, 1/2 ματσάκι σέλινο,
λίγο μαϊντανό
χυμός από 2 λεμόνια, 1/2 κ.γ. ρίγανη
μουστάρδα (προαιρετικά), αλάτι και πιπέρι
Εκτέλεση:
Καθαρίζουμε το ψάρι και το πλένουμε καλά. Απλώνουμε στον πάτο της κατσαρόλας το λάδι και τα κρεμμυδάκια, τα καρότα και τις πατάτες και τσιγαρίζουμε
ελαφριά. Βάζουμε λίγο νερό και το αλατοπίπερο και τα
αφήνουμε να βράσουν λίγο μεχρι να αρχίσουν να μαλακώνουν. Μετα βάζουμε μέσα στην κατσαρόλα απο
πάνω το σέλινο και τον μαιντανό και τέλος το ψάρι
αφου πρώτα του εχω βάλει λίγη μουστάρδα (προαιρετικά), αλάτι, πιπέρι και ρίγανη και προσθέτουμε τον
χυμό από τα λεμόνια. Δίνουμε μία ελαφριά βράση, σκεπάζουμε την κατσαρόλα και σιγομαγειρεύουμε για 15 20 λεπτά. Σερβίρουμε με μία πράσινη σαλάτα μαζί με
το αχνιστό ψάρι.

ΓΑΛΕΟΣ ΑΧΝΙΣΤΟΣ ΛΕΜΟΝΑΤΟΣ
Υλικά:
6 φιλέτα γαλέου
1 ζωμός λαχανικών
2 κ.σ. μουστάρδα
1/2 σελινόριζα τριμμένη
1/2 ματσάκι σέλινο ψιλοκομμένο
2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες
λίγα κλαράκια μαϊντανός ψιλοκομμένος
χυμός από 2 - 3 λεμόνια
1/2 φλ. ελαιόλαδο
λίγη ρίγανη, αλάτι και πιπέρι
Εκτέλεση:
Αλατοπιπερώνουμε τα φιλέτα και τα απλώνουμε σε
ένα ταψί. Διαλύουμε τον ζωμό με λίγο ελαιόλαδο, τη
μουστάρδα και το μισό χυμό λεμονιού. Περιχύνουμε τα
φιλέτα και απλώνουμε τη μαρινάδα να πάει παντού.
Τρίβουμε τη σελινόριζα πάνω από το ψάρι. Απλώνουμε το σέλινο και τον μαϊντανό πάνω στα φιλέτα. Αλατοπιπερώνουμε, πασπαλίζουμε με τη ρίγανη, ραντίζουμε με το ελαιόλαδο και τον χυμό από τα λεμόνια και
καλύπτουμε με μία λαδόκολλα. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στις αντιστάσεις, στους 250 βαθμούς
για 30 - 40 λεπτά.

SUDOKU

Υδροχόος: Οι ικανότητές σου θα γίνουν
όχημα για να πετύχεις όσα θέλεις, ώστε
να δρομολογήσεις αποτελεσματικά τα
σχέδιά σου. Όσα ζητήματα παρέμεναν
στάσιμα θα μπουν σε μια καλή σειρά και
θα μπορέσεις να υλοποιήσεις τις ιδέες
σου με δυναμικό τρόπο.
Ιχθείς: Η μέρα σε θέλει σε εγρήγορση, γι’
αυτό μην επαναπαύεσαι στιγμή και μην
αφήνεις να περνούν ευκαιρίες, που θα
προχωρήσουν τα σχέδιά σου. Οργανώσου σωστά και θα δεις ότι όλα είναι στο
χέρι σου να γίνουν. Σε κάθε περίπτωση
γίνε λίγο πιο ανοιχτός στις επαφές με
τους γύρω σου και μην επιμένεις με πείσμα στις απόψεις σου.

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 787 - 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1964

✉Τ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Εύλογη απορία για το κάπνισμα

ελικά σταμάτησε να υφίσταται ο νόμος που
απαγορεύει το κάπνισμα σε κλειστούς
χώρους ή ισχύει ακόμα; Διερωτάμαι
γιατί στις εξόδους μου σε καφενεία,
σωματεία, συλλόγους και κέντρα διασκέδασης παρατηρώ ότι οι θαμώνες
πλέον δεν κρύβονται για να καπνίσουν
μέσα, όπως όταν ψηφίστηκε ο νόμος,
αλλά ανάβουν το ένα τσιγάρο μετά το
άλλο χωρίς κανένα ενδοιασμό.

Παρακαλώ θερμά κάποιον αρμόδιο να
μας λύσει την απορία. Αν δεν υφίσταται
πλέον να μας εξηγήσουν το γιατί. Και
αν υφίσταται ας τον καταργήσουν και
επίσημα αφού δεν είναι άξιοι να τον
εφαρμόσουν, για να μην εξευτελίζεται
ακόμα περισσότερο και η υπόσταση του
ήδη σαθρού μας νομοθετικού συστήματος.
Κυριάκος Πολυκάρπου

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 14/12/2014 στο Μητροπολιτικό
Ναό Παναγίας Παντάνασσας (ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ)
το 11ον ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου
και αξέχαστου μας υιού και αδελφού

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΑΠΟΣΤOΛΙΔΗ
Καλούμε όσους τιμούν την μνήμη του όπως παραστούν.
ΟΙ ΤΕΘΛΙΜΜΕΝΟΙ: Γονείς: Ζαχαρίας & Άντρη Αποστολίδου
Αδελφός: Μάριος Αποστολίδης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
Πωλείται διαμέρισμα
τεσσάρων ετών
σε άριστη κατάσταση
στη Λακατάμια
σε μοντέρνα και λειτουργική πολυκατοικία
σε ήσυχη γειτονιά, πίσω
από το φούρνο «Ζορπά».
Δύο υπνοδωμάτια, κουζίνα, κλιματιστικά στα
δωμάτια, μεγάλη βεράντα, δύο μπάνια
Τιμή €130.000, συζητήσιμη - 99 444000

ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ
- ΣΟΥΒΛΑΚΕΡΙ
Το Κεχριμπάρι

ΓΝΩΜΙΚΟ

Απόφευγε ανθρώπους που προσπαθούν να μειώσουν τις φιλοδοξίες σου. Οι μικροπρεπείς άνθρωποι πάντα το κάνουν αυτό. Αλλά οι πραγματικά
μεγάλοι, σε κάνουν να αισθανθείς ότι κι εσύ μπορείς να γίνεις μεγάλος.
Μαρκ Τουαίην ( 1835-1910,
Αμερικανός συγγραφέας)

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Στασάνδρου 26,

ΛΑΡΝΑΚΑ: Τα μέλη εξυπηρετούνται από όλα τα
φαρμακεία της επαρχίας Λάρνακας.
ΛΕΜΕΣΟΣ: Κυρ. Οικονόμου 21,
Λεωφ. Ομονοίας 68Α

25861000
25562444

ΠΑΦΟΣ:

26933820

Ελευθ. Βενιζέλου 24,

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Αγ. Γεωργίου 16

Λευκωσία

90901402

Αμμόχωστος

90901403

- 20% έκπτωση στις
τιμές καταλόγου μέχρι
31/1/15

Λάρνακα

90901404

Λεμεσός

90901405

Πάφος

90901406

Ξάνθης Ξενιέρου 23,
Παλιά Λευικωσία

23820422

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ

Κυπριακή και Ελληνική
ποιοτική κουζίνα

ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΚΑΙ
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ

22764691

Τηλέφωνα για ώρα ανάγκης
Ασθενοφόρα ...................................... 22604000

Τηλ. 22377327 99473179

ΛΥΣΗ SUDOKU

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΕΚ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ

ΓΙΟΡΤΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Το Τμήμα Νεολαίας ΣΕΚ Λευκωσίας
- Κερύνειας, διοργανώνει,
αιμοδοσία στις 19 Δεκεμβρίου
2014 ημέρα Παρασκευή,
στο οίκημα της ΣΕΚ
η ώρα 5:00μ.μ.

Τέθηκε την 1η Δεκεμβρίου σε ισχύ το εορταστικό ωράριο των
εμπορικών καταστημάτων της ελεύθερης Κύπρου. Τω εορταστικό ωράριο θα ισχύει μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2014.
Συγκεκριμένα, το καταναλωτικό κοινό θα μπορεί να εξυπηρετείται για τις καθημερινές από τις εννέα το πρωί μέχρι και τις
οκτώ το βράδυ, συμπεριλαμβανομένης της Τετάρτης, του
Σαββάτου και της Κυριακής. Το Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου και το
Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου, τα καταστήματα θα παραμείνουν
ανοικτά μέχρι και τις έξι το απόγευμα. Ξεκαθαρίζεται ότι οι
υποχρεωτικές αργίες για τους εργαζόμενους των εμπορικών
καταστημάτων είναι η 25η και η 26η Δεκεμβρίου, καθώς και η
1η και η 2η Ιανουαρίου 2012.

Η εκδήλωση εντάσσεται μέσα
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων
για τα 70χρονα της ΣΕΚ

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ):
Λευκωσία: 22446686 Λεμεσός: 25829129
Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Αποτελέσματα πρωταθλήματος ΕΠΟΠΛ
Τα αποτελέσματα των συναντήσεων της Προκριματικής
Φάσης του Κυπέλλου ΕΠΟΠΛ:
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ «ΕΛΕΥΘΕΡΗ» Χάρτζιας – Ε.Μ.Ανθούπολης
1-6
ΧΡ.Κ.Ν.Π.Παλαιομετόχου «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ» - ΛΕΝΑΣ Χανδριών 4-2
Η «ΑΚΑΝΘΟΥ» - ΕΥΑΓ.ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγ.Τριμιθιάς 0-4
ΘΟΙ Τσερίου – ΠΑΟ Κάτω Μονής ΔΙΕΚΟΠΗ
ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου – Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ
1-6
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Αγίου Δομετίου – ΘΟΙ Καπέδων
2-4
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Πλατανιστάσας – ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου
1-4
ΑΠΟΛΛΩΝ Λυμπιών – ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μάμμαρι
0-3
Αποτέλεσμα αναβληθέντα αγώνα Α΄ Ομίλου Ενιαίας
Κατηγορίας:
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Καλού Χωριού – ΑΡΑΚΑΣ Λαγουδερών, Σαράντι 2-0
Τα
αποτελέσματα
των
συναντήσεων
του
Πρωταθλήματος Ακαδημιών/Εφηβικού ΕΠΟΠΛ:
ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου – ΕΥΑΓ.ΠΑΛΛΗΚ.Αγίων Τριμιθιάς 2-2
ΔΟΞΑ Παλαιομετόχου – ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών
3-1
ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μάμμαρι – ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ Προσφ.Λατσιών0-6
ΧΡ.Κ.Ν.Π.Παλαιομετόχου«ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ» - Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ 1-1

ΛΕΟΝΤΙΑΔΕΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Στις 12 – 15/12/14 συνεχίζονται οι αγώνες του
Λεοντιάδειου Πρωταθλήματος Ο.Π.Ν. ΣΕΚ Λάρνακας:
10Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 12 – 15/12/14
ΑΣΕΝ/ΕΘΝ Κ. ΧΩΡΙΟΥ – ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ Παρασκευή
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ
Κυριακή
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ – Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Σάββατο
ΣΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΤΡΟΥΛΩΝ – Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ
Κυριακή
ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ – ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ
Παρασκευή
ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ – ΘΟΙ / ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ Δευτέρα
Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής έχουν ως εξής:
ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ – ΑΣΕΝ/ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ
2 - 10
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ Δευτέρα
Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ
0-1
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ – ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ
1-0
Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ – ΘΟΙ /ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
Δευτέρα
ΣΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΤΡΟΥΛΩΝ – ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ
2-0
Τα αποτελέσματα της 8ης Αγωνιστικής έχουν ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ – ΣΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΤΡΟΥΛΩΝ
1-3
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ – ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ
6-3
Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ
2-1
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ
1-0
ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ – Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ
1-4
ΘΟΙ / ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ
0-0

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΑΟΚ
ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ
2-3
ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ - ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
0-7
ΑΕΝ ΣΥΝ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ - Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟ
1-0
ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ - ΑΕΚ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
6-0
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΙΑΣ 4-0
Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΕΝ ΛΑΝΙΑΣ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ Κ.ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
4-2
ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ - Ε.Ν. ΑΛΑΣΣΑΣ
1-0
ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ - ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ
0-6
ΠΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ
0-4
ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΔΙΩΝ - ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ
3-0
Π&Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ - ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
{Δεν διεξήχθηκε}
Για την επόμενη αγωνιστική θα γίνουν οι πιο κάτω
αγώνες που είναι για την προκριματική φάση του
Κυπέλλου Α.Κατηγορίας
ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ - ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 2.30 μ.μ. 13.12.14
Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ
2.30 μ.μ. 14.12.14
ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ- ΑΕΝ ΣΥΝ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ
2.30μ.. 14.12.14
Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 13.12..2014 και ώρα 2.30 μ.μ.
ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ - ΑΕΝ ΛΑΝΙΑΣ
ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ - Ε.Ν. ΑΛΑΣΣΑΣ
ΠΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 14.12.2014 και ώρα 2.30 μ.μ.
ΤΡΑΧΩΝΙ Β - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ - ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12,2014 και ώρα 7.30 μ.μ.
ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ - Π& Σ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΤΡΙΤΗ 9.12.2014 Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ - ΘΟΙ ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ
7.30 μ.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2014 ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ – ΑΝΟΡΘΩΣΗ Κ.ΠΟΛΕΜΙΔΩΝ 7.30 μ.μ.
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ΑΠΟΕΛ: (Απ)έδειξε ότι έχει το πάνω χέρι
• Επιβλητική νίκη και άλμα για την ΑΕΚ • Οδυνηρή ήττα για ΑΠΟΛΛΩΝΑ • Πύρρειος νίκη για ΟΜΟΝΟΙΑ
• ΔΟΞΑ χωρίς φρένο η κατρακύλα • Ακόμη πιο ψηλά ο «φτεροπόδαρος» • Θεαματική αλλά άτυχη η ΑΝΟ

Μ

ε την έναρξη του Β’ γύρου, ο
ΑΠΟΕΛ παρουσιάζεται ανίκητος έχοντας το πάνω χέρι για την
κατάκτηση του 3ου συνεχόμενου
τίτλου. Με +5 και άμυνα από γρανίτη ο ΑΠΟΕΛ με την ποιότητα των
παικτών του και τις Ευρωπαϊκές
εμπειρίες του παραμένει και φέτος
το μεγάλο αφεντικό.

που έφυγε από τη Λάρνακα λαβωμένος.
Η ΑΕΚ που αποδεικνύεται κακός
δαίμονας του Απόλλωνα μπήκε σε
τροχιά σταθεροποίησης προχωρώντας μπροστά με δύναμη κι
αυτοπεποίθηση, ύστερα από επιβλητική εμφάνιση.

θούν να προβληματίζουν με την
απόδοση τους. Η κατρακύλα της
ΔΟΞΑΣ των «Λεγεωναρίων» δεν έχει
σταματημό. Η απουσία Κυπρίων
παικτών ας προβληματίσει την
προσφυγική ομάδα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η ΑΝΟΡΘΩΣΗ παρά την ήττα δεν
πρέπει να απογοητεύεται γιατί
άρχισε να πείθει για τη φετινή της
αξία παίζοντας θεαματικό και
έξυπνο ποδόσφαιρο.

1-0

Με λανθασμένη υπόδειξη πέναλτυ
στην εκπνοή, ο ΕΡΜΗΣ πέτυχε την
5η συνεχόμενη νίκη του και πέταξε
ακόμη πιο ψηλά μόλις δύο βαθμούς πίσω από τον ΑΠΟΛΛΩΝΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Αγία Νάπα - Εθνικός ............ 0-0

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Νίκη βάλσαμο για την ΟΜΟΝΟΙΑ με
τον ΟΘΕΛΛΟ να παρουσιάζεται ως
το θύμα του πρωταθλήματος
καθώς γλιστρούν από τα χέρια του
οι βαθμοί εν μέσω καλών εμφανίσεων.
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ και ΑΕΛ εξακολου-

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ: Επιστροφή
στις νίκες

Επιστροφή στις νίκες για την
Καρμιώτισσα η οποία κρατά γερά τα
ηνία της πρωτοπορίας. Σπουδαίο
εκτός έδρας, διπλό για τον
Ολυμπιακό, νίκη τεράστιας σημασίας για τον ΑΡΗ. Η ΕΝΩΣΗ με το τρίποντο στην Παρεκκλησιά βρίσκεταισε απόσταση αναπνοής από τον
πρωτοπόρο.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ΠΑΕΕΚ φρέναρε τον ΑΣΙΛ

Δύο οι ένοικοι στο ρετιρέ

Έβαλε φρένο στην κούρσα του πρωτοπόρου ΑΣΙΛ η ΠΑΕΕΚ θεριεύοντας
το όνειρο για αναρρίχηση στην
κορυφή του Ολύμπου. Νίκη βάλσαμο
για ΜΕΑΠ, ΔΙΓΕΝΗ.

Τα νικηφόρα διπλά της ΑΛΚΗΣ
Ορόκλινης και της Ξυλοτύμπου κρατούν τις δύο ομάδες συγκατοίκους
στο ρετιρέ του βαθμολογικού πίνακα.
Τους ακολουθεί από απόσταση
βολής ΗΡΑΚΛΗΣ Γερολάκκου. Ο
Σπάρτακος ανάπνευσε βαθμολογικά
με το χρυσοφόρο τρίποντο κι ελπίζει
για μια καλύτερη συνέχεια.

Σκόνταψε στο γήπεδο του ο φιλόδοξος φέτος Χαλκάνωρας, πολύτιμη
ισοπαλία για Ορμήδεια, Άσσια,
Ακρίτα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ERG_16-16_inn_8 & 9 12/9/14 12:17 PM Page 1
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Συνέντευξη

• Εντείνεται η κινητοποίηση των εργαζομένων της MARISMARE

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
Με τον Νιγηριανό καθηγητή Πανεπιστημίου
Σάμ Τσέκουας που πρόσφατα παρουσίασε και
στην Κύπρο το βιβλίο του
ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΝΑ ΝΟΙΩΘΕΙΣ ΕΛΛΗΝΑΣ

1 Τι έχετε σπουδάσει. Οδοντιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ενώ μελετώ σε
βάθος και σε συνεχή βάση την Ελληνικη Φιλολογία
και την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία.

2 Ποια η ιδιαιτερότητα του μοναδικού Ελληνικού
Βιβλιοπωλείου που διατηρείς στην Αμερική. Το
βιβλιοπωλείο μου στην Αστόρια ανήκει στα «αξιοθέατα» της Νέας Υόρκης. Είναι το μοναδικό στην αμερικανική μεγαλούπολη των εκατοντάδων χιλιάδων
Ελληνοαμερικανών που πουλάει ελληνικά βιβλία.
Γεμάτα ράφια που ξεχειλίζουν από ελληνικούς τίτλους. Δεν είναι μόνο τα κείμενα αρχαίας ελληνικής
λογοτεχνίας και Ιστορίας αλλά και βιβλία σύγχρονης
ιστορίας και λογοτεχνίας, δοκίμια και βιογραφίες,
οδηγοί μαγειρικής, μελέτες και βιβλία τέχνης.

3 Πως μυήθηκες στον Ελληνικό Πολιτισμό. Ήμουν

μαθητής στη Νιγηρία όταν έπεσε στα χέρια του μια
αγγλική έκδοση της «Αντιγόνης» του Σοφοκλή. Από
τότε μέθυσα με το ελληνικό πνεύμα. Ήρθα στην
Ελλάδα, τη δεκαετία του 1980, αποφασισμένος να
μάθω ελληνικά και να σπουδάσω. Ολοκληρώνοντας
τις σπουδές στη Θεσσαλονίκη έφυγα για την Αμερική, όπου βρίσκονταν ήδη τα αδέρφια του. Το 1992
ίδρυσα τον εκδοτικό οίκο Seaburn στην Αστόρια, εκεί
όπου «ο αέρας μυρίζει Ελλάδα». Ως σήμερα έχει
εκδώσει 120 ελληνικούς τίτλους, ανάμεσα σε αυτούς
και μια ποιητική σειρά, η οποία κυκλοφορεί με την
επωνυμία Salonica Ρress. Τo 1994 άνοιξε το βιβλιοπωλείο. Στα ράφια και στις αποθήκες του διαθέτει
περισσότερα από 7.000 ελληνικά βιβλία.

4 Ποιος τα διαβάζει; Μου τα παραγγέλνουν απ΄

όλη την Αμερική και στέλνουμε τις εκδόσεις παντού,
όπου υπάρχει ελληνικός πληθυσμός- στον Καναδά,
στην Αυστραλία, στη Νότιο Αφρική. Οι άντρες
ζητούν βιβλία Ιστορίας και Πολιτικής. Οι γυναίκες
προτιμούν τα μυθιστορήματα, κυρίως τα αισθηματικά. Η αγοραστική κίνηση όμως έχει υποχωρήσει
τελευταίως, γιατί το ελληνικό βιβλίο είναι ακριβό για
τους Αμερικανούς. Εισάγουμε ένα εγχειρίδιο για την
εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας που παρουσιάζει
μεγάλη ζήτηση. Κοστίζει όμως 30 δολάρια. Είναι
ακριβό.

5 Η νέα γενιά Ελλήνων στις ΗΠΑ γνωρίζουν
Ελληνικά. Δυστυχώς, η νέα γενιά Ελληνοαμερικανών
δεν γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα ούτε το
ελληνικό βιβλίο, γιατί δεν προβάλλεται αρκετά. Η
σύγχρονη Ελλάδα δεν έχει μόνο τις γοητευτικές
ακρογιαλιές, τη φέτα και τις ελιές να παρουσιάσει
στον υπόλοιπο κόσμο, έχει και το ποιοτικό βιβλίο το
οποίο μπορεί να φέρει σημαντικό συνάλλαγμα, αρκεί
να ενδιαφερθεί η ελληνική πολιτεία για την προώθησή του και να γίνουν καλές μεταφράσεις».
6

Ποιο το αγαπημένο σας Ελληνικό βιβλίο.Τι
άλλο κάνετε για τη διάδοση του. Τα «Ματωμένα
Χώματα» της Διδώς Σωτηρίου. Σήμερα θα αποτελούσε παγκόσμιο «μπεστ σέλερ» αν η συγγραφέας
ήταν Εβραία.Θα γινόταν αμέσως διάσημη ταινία
όπως η «Λίστα του Σίντλερ”». Διοργανώνουμε εκδηλώσεις, ποιητικές βραδιές ενώ προσφέραμε δωρεάν
μαθήματα ελληνικής στο βιβλιοπωλείο μας. Δεν
ήρθαν μόνο Ελληνοαμερικανοί αλλά και μέλη άλλων
εθνοτήτων, επαγγελματίες γιατροί και δικηγόροι
που κατάφερα να τους πείσω πως αν
μάθουν την ελληνική θα κατανοήσουν καλύτερα τους όρους του επαγγέλματός του. Δοκιμάζουμε τώρα
να προωθήσουμε σε ιδιωτικά
αμερικανικά σχολεία τη νέα
σειρά που εκδίδουμε για την
εκμάθηση της Ελληνικής.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Μην μας καταδικάζετε στην πείνα
και στην εξαθλίωση
Κ

ορυφώνοντας τις κινητοποιήσεις τους οι εργαζόμενοι της
εταιρείας Marismare, βγήκαν
στους δρόμους της Λευκωσίας
προχθές Δευτέρα, διεκδικώντας
να τους καταβληθούν το συντομότερο τα δεδουλευμένα τους με
σύνθημα Μην μας καταδικάσετε
σε πείνα και σε εξαθλίωση
Συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι,
πρώην υπάλληλοι της Αqua Sol,
συγκεντρώθηκαν έξω από τα
κεντρικά γραφεία της Τράπεζας
Κύπρου, και του ελεγκτικού γραφείου deloitte καλώντας τους
αρμοδίους να μεσολαβήσουν ώστε

√

Επέδωσαν υπομνήματα
στην Τράπεζα Κύπρου
στην Deloitte και στο
Υπουργείο Εργασίας

το συντομότερο να βρεθεί διέξοδος
στη διαμάχη μεταξύ του διαχειριστή που διόρισε η Τράπεζα
της
εταιρείας
Κύπρου
και
Marismare με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι εδώ και μήνες να παραμένουν απλήρωτοι ενώ την ίδια στιγμή ο εργοδότης τους, τους οφείλει
τον 13οκαι 14ο μισθό του 2013.
Οι συντεχνίες ΟΥΞΕΚΑ ΣΕΚ και η
αντίστοιχη συντεχνία της ΠΕΟ επέδωσαν στους δυο οργανισμούς εκ
μέρους των εργαζομένων υπομνήματα, με τα οποία τους καλούν να
παρέμβουν προς διασφάλιση των
δικαιωμάτων τους.
Ακολούθησε συγκέντρωση των
εργαζομένων έξω από το Υπουργείο εργασίας όπου επιδόθηκε
υπόμνημα προς την υπουργό,
καλώντας την να μεσολαβήσει για
να αρθεί η αδικία σε βάρος των
εργαζομένων για κάτι που δεν

ευθύνονται οι ίδιοι.

Υπόμνημα
Στο υπόμνημα γίνεται αναφορά
στις δύσκολες εργασιακές συνθήκες που βιώνει η Κύπρος , με την
υψηλή ανεργία να αγγίζει το 17%,
καταδεικνύοντας πως αν δεν βρεθεί το συντομότερο μια λύση ενδέχεται να χαθούν άλλες 800 θέσεις
εργασίας με καταστρεπτικές συνέπειες τόσο για την οικονομία του
τόπου όσο και για τις οικογένειες
των εργαζομένων.

Σε δηλώσεις τους οι εργαζόμενοι
εκφράζουν την αβεβαιότητα και
την εργασιακή ανασφάλεια, που
βιώνουν, αφού πληρώνουν, όπως
είπαν, ακριβά το τίμημα της διαφοράς που προέκυψε μεταξύ του
διαχειριστή και της εταιρείας.
Αυτό έχει ως συνέπεια, πρόσθεσαν, να μην μπορούμε να ανταποκριθούμε
στις καθημερινές
απαιτήσεις της ζωής με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε στην κοινωνική εξαθλίωση.

Aναρρώνει ικανοποιητικά
ο πρόεδρος της Δημοκρτίας

Ο

Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης
"αναρρώνει επιτυχώς μετά την εγχείρηση ανοικτής καρδίας στις 2 Δεκεμβρίου στο νοσοκομείο Mount
Sinai στη Νέα Υόρκη". Η ιατρική ομάδα που τον παρακολουθεί εκτιμά ότι "ο Πρόεδρος Αναστασιάδης πιθανώς να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο αυτή τη
βδομάδα ενώ αναμένεται να επιστρέψει στην Κύπρο
πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων".

Ο

ΕΥΧΕΣ ΣΕΚ

γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Νίκος Μωυσέως
απέστειλε προχθές Δευτέρα στον Παναγιώτη
Αντωνίου, Διευθυντή Γραφείου Προέδρου της
Κυπριακής Δημοκρατίας το ακόλουθο τηλεμήνυμα:
«Παρακαλώ όπως διαβιβάσετε στον Πρόεδρο Αναστασιάδη, τις ειλικρινείς μας ευχές για ταχεία
ανάρρωση και σύντομη επάνοδο στα καθήκοντα
του, για αντιμετώπιση των μεγάλων εθνικών και
κοινωνικών προβλημάτων που ταλανίζουν τον
τόπο.»

www.sek.org.cy,

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

www.oho-sek.org.cy

