
M
ε έξι συνολικά συναντήσεις, οι
οποίες θα συνιστούν µια συνεχή
διαπραγµάτευση τόσο του περι-
ουσιακού όσο και όλων των ανοι-

κτών κεφαλαίων του Kυπριακού, Nίκος Aνα-
στασιάδης και Mουσταφά Aκιντζί θα διε-
ρευνήσουν την πιθανότητα οι συνοµιλίες να
οδηγήσουν σε κάποιο αποτέλεσµα πριν από
τις βουλευτικές εκλογές του Mαΐου. Tα δε-
δοµένα δεν έχουν διαφοροποιηθεί ουσια-
στικά µετά την πολύωρη χθεσινή συνάντηση,
αν και το κλίµα στο οποίο αυτή κινήθηκε
ήταν πολύ θετικό. Πρώτο στην ατζέντα των
συνοµιλιών, οι οποίες θα διεξάγονται πα-

ράλληλα από τους διαπραγµατευτές
σχεδόν σε καθηµερινή βάση, παρα-
µένει το περιουσιακό και η κατάληξη
σε έναν κατάλογο κριτηρίων. ∆ιπλωµα-
τικές πηγές εκτιµούν ότι, εάν οι δύο ηγέ-
τες καταφέρουν να υπερβούν τα εµπόδια
που υπάρχουν αυτή τη στιγµή στο περιου-
σιακό, ο δρόµος για σηµαντικές εξελίξεις
θα ανοίξει. Oι συναντήσεις των δύο ηγετών
για τον Nοέµβριο θα πραγµατοποιηθούν στις
2, 5, 18, 20, 23 και 25. Στο πλαίσιο της προ-
σπάθειας να επιτύχουν αποτελέσµατα, οι δύο
ηγέτες θα αποφεύγουν τις ανακοινώσεις µε-
τά από κάθε συνάντηση. ΣEΛ. 7

Aυτοσυγκράτηση θα πρέπει να
επιδείξουν οι κυνηγοί αύριο
Kυριακή 1η Nοεµβρίου, ηµέρα
έναρξης της κυνηγετικής πε-
ριόδου του επιδηµητικού θη-
ράµατος. H υπηρεσία Θήρας δί-
νει βασικές οδηγίες προς τους
κυνηγούς για να προστατεύ-
σουν τους εαυτούς τους και
τους συναδέλφους τους. Σχε-
τικά µε την κατάσταση που πα-
ρουσίαζαν τα θηράµατα λίγες
µέρες πριν από την έναρξη του
κυνηγίου, φαίνεται πως η επι-

κείµενη κυνηγετική περίοδος
θα είναι καλύτερη όσον αφορά
τα περδίκια, ενώ παραµένει η
ίδια όσον αφορά τον λαγό. Eν
τω µεταξύ, σε επιφυλακή βρί-
σκονται οι κυνηγοί αφού έκανε
και πάλι την εµφάνισή του το
φαινόµενο κλοπής κυνηγετικών
σκύλων. Σε χωριό της επαρχίας
Λευκωσίας άγνωστοι άνοιξαν
τα κλουβιά σκύλων και έκλε-
ψαν οκτώ, λίγα µόνο εικοσιτε-
τράωρα πριν από την πρώτη
εξόρµηση. ΣEΛ. 35
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APXIZEI AYPIO TO KYNHΓI ΛAΓOY KAI ΠEP∆IKAΣ

11 οδηγίες προς τους κυνηγούς

OI AΛΛAΓEΣ ΣTIΣ ΠPOAΓΩΓEΣ ΣTO ∆HMOΣIO

Oι εξετάσεις κάνουν 
πέρα το ρουσφέτι 

AΛI TOYNTZAΪ

∆ικάστε µε
κι εµένα... 
O εκπρόσωπος της τ/κ πλευ-
ράς στην επιτροπή για την Πο-
λιτιστική Kληρονοµιά δηλώνει
έτοιµος να δικαστεί µαζί µε
τον Tάκη Xατζηδηµητρίου εάν
αυτός κατηγορηθεί για τη δι-
πλή ονοµασία των περιοχών
στις οποίες αναφέρεται η επι-
τροπή. Tο θέµα οδηγείται στον
γενικό εισαγγελέα. ΣEΛ. 4

●Έξι συναντήσεις επί όλων των ανοικτών κεφαλαίων

Στα χέρια των δύο ηγετών το µέλλον των συνοµιλιών

Crash test
ο Nοέµβριος
Crash test
ο Nοέµβριος
Crash test
ο Nοέµβριος
Crash test
ο Nοέµβριος
Crash test
ο Nοέµβριος

H µελέτη της ∆ιεθνούς Tράπεζας, που
διαπιστώνει ότι η ανέλιξη στο ∆ηµό-
σιο είναι προϊόν ρουσφετιού, οδηγεί
σε µονόδροµο την κυβέρνηση, η οποία
καλείται να αποκαταστήσει το αίσθη-
µα αξιοκρατίας. Eισάγεται σύστηµα µο-
ριοδότησης µε εξετάσεις και ποσο-
στώσεις. Tαυτόχρονα η κυβέρνηση εί-

ναι έτοιµη «να τρέξει µε τα χίλια» το
θέµα στη Bουλή, έτσι ώστε να τηρηθεί
το χρονοδιάγραµµα που τέθηκε από
την τρόικα για να ψηφιστούν τα νοµο-
σχέδια τα οποία αφορούν τη µεταρ-
ρύθµιση της δηµόσιας υπηρεσίας πριν
από το τέλος του χρόνου. Τα βρήκε µε
την ΠΑΣΥ∆Υ. ΣEΛ. 6 

ΠPOΣOXH ΣTA ΣKYΛIA,
ΠAPAMONEYOYN KΛEΦTEΣ

AKEΛ

Kλίνει την
πλάστιγγα
H ώρα της αλήθειας για τους... µι-
κρούς, αλλά και για το ίδιο το
AKEΛ έφθασε. H Kεντρική Eπιτρο-
πή συνέρχεται σήµερα το πρωί για
να πάρει αποφάσεις αναφορικά µε
το θέµα της αλλαγής του εκλογι-
κού νόµου. ΣEΛ. 5

TPAΓΩ∆IA

Ήταν θέµα
χρόνου...
Σεσηµασµένος ο 48χρονος που θέ-
ρισε τον 25χρονο Στέφανο Γεωργί-
ου χθες στη Λεµεσό. ∆εκατέσσερις
υποθέσεις παραβίασης του ορίου τα-
χύτητας είχε σε βάρος του, ενώ του
είχε στερηθεί η άδεια οδηγού. Πα-
ρέµενε όµως ελεύθερος. ΣEΛ. 18

KAPKINOΠAΘHΣ

Στο Aνώτατο
για κάνναβη
Eνώ έχουν δοθεί άδειες σε δύο άτο-
µα για χρήση κανναβινέλαιου, ο
πρώην και ο νυν υπουργός Yγείας
ούτε καν απάντησαν σε τρεις αιτή-
σεις 19χρονου καρκινοπαθούς.
Προσέφυγε στο Aνώτατο εναντίον
του υπουργείου Yγείας. ΣEΛ. 31

AHK

Πρόβληµα
στα ψηλά
Συµπληρωµατικό προϋπολογισµό
για δηµιουργία και πλήρωση θέσε-
ων στα ανώτατα δώµατα της ιε-
ραρχίας ζητά η AHK, ενόψει της
ολοκλήρωσης του λειτουργικού και
λογιστικού διαχωρισµού. Eκκρεµεί
και το σχέδιο υπηρεσίας για τον γε-
νικό διευθυντή. ΣEΛ. 3

∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝ∆Η
∆ιαψεύδεται η τηλεσυνάντησή

της µε Βίσση στο X Factor 

ΕΝΝΕΑ ΜΗΝΕΣ
Καβγάς Μαρίνας - Κυριάκου
µε απρόβλεπτες συνέπειες 

ΧΩΡΙΣ ΕΣΕΝΑ 
Τα αποτελέσµατα του DNA

Φέρνουν κοντά Μιχάλη - Μαρία

ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ
Βάσω και Χάρης φεύγουν 

µε γάµο απ’ τη σειρά 
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ÔÏ‡ ÈÔ ÛÔ‚·Úfi ·’ fi,ÙÈ Î¿-
ÔÈÔÈ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó Î·È ÂÓ‰Â¯ÔÌ¤-
Óˆ˜ Î¿ÔÈÔÈ ¯ÏÂ˘¿˙Ô˘Ó Â›Ó·È
ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙË˜ È·ÙÚÈÎ‹˜ Î¿Ó-

Ó·‚Ë˜, Î·ıÒ˜ ÛÙÔÓ ‚ˆÌfi ÂÍ˘ËÚ¤ÙË-
ÛË˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Ô˘
ÙÂ›ÓÂÈ Û¯Â‰fiÓ Ó· Î·Ù·ÛÙÂ› ÍÂÎ¿ı·ÚÔ
fiÙÈ Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ô˘ «ÙÚÂÓ¿ÚÔ˘Ó» ÙË ¢Ë-
ÌÔÎÚ·Ù›· ·fi ÙÔ˘ Ó· Û˘ÌÌÔÚÊˆıÂ› ÌÂ
ÙËÓ Â˘Úˆ·˚Î‹ ÓÔÌÔıÂÛ›·, ‰È·Î˘‚Â‡-
ÔÓÙ·È ÔÈ ˙ˆ¤˜ ·ÛıÂÓÒÓ.

∆Ô ˙‹ÙËÌ· ¤Ú·ÛÂ Ï¤ÔÓ ÛÂ Â›Â‰Ô
∞ÓˆÙ¿ÙÔ˘ ¢ÈÎ·ÛÙËÚ›Ô˘, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ÎÚ›-
ÛË fiÙ·Ó Î·È ÂÊfiÛÔÓ ÔÏÔÎÏËÚˆıÂ› Ë ˘fi-
ıÂÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÌÂ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ Î·ıÒ˜
ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ‚¿ÏÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙË
ÛˆÛÙ‹ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· 19¯ÚÔ-
ÓÔ˜ Î·ÚÎÈÓÔ·ı‹˜, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ÁÈ·-
ÙÚÔ› ¤¯Ô˘Ó ÛËÎÒÛÂÈ „ËÏ¿ Ù· ¯¤ÚÈ·, ÂÓ‹-
Á·ÁÂ ÛÙÔ ∞ÓÒÙ·ÙÔ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÁÂ›·˜
°ÈÒÚÁÔ ¶·ÌÔÚ›‰Ë ÂÂÈ‰‹ ·‰È·ÊfiÚËÛÂ
Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÂ ÙÚÂÈ˜ ·ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ Ô˘
·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ¿‰ÂÈ·˜ ÁÈ· ¯Ú‹-
ÛË Î·ÓÓ·‚ÈÓ¤Ï·ÈÔ˘, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ì¿ÏÈÛÙ·
Ô˘ ÛÂ ‰‡Ô ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÛıÂÓÂ›˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó·
¤¯ÂÈ ·Ú·¯ˆÚËıÂ› ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ¿‰ÂÈ·. ∏
˘fiıÂÛË ‹Ù·Ó ÔÚÈÛÌ¤ÓË ÁÈ· ÙÈ˜ 26 √ÎÙˆ-
‚Ú›Ô˘, fiÌˆ˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁÂ›·˜ ‰ÂÓ ÂÌ-
Ê·Ó›ÛÙËÎÂ ·ÚfiÏÔ Ô˘ ÙÔ˘ Â›¯Â ÂÈ‰Ô-
ıÂ› ÎÏ‹ÛË, ÂÓÒ ·fi ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘
19¯ÚÔÓÔ˘ Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÂÙ·È Î·È Ë ›‰È· Ë ¡Ô-
ÌÈÎ‹ ÀËÚÂÛ›· fiÙÈ ·ÓÙ› Ó· ÂÎÚÔÛˆË-
ıÂ› ·fi Î¿ÔÈÔÓ ·ÓÒÙÂÚÔ ‰ÈÎËÁfiÚÔ, ·Ú-

Î¤ÛÙËÎÂ ÛÙÈ˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÂÓfi˜ «Ù˘¯·›· Â-
Ú·ÛÙÈÎÔ‡», fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ˘Ô-
ÛÙËÚ›¯ıËÎÂ.

ÃˆÚ›˜ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË
√ 19¯ÚÔÓÔ˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ·ıÏËÙ‹˜ ÚÔ-

Û‚Ï‹ıËÎÂ ·fi Î·ÚÎ›ÓÔ ÛÙÔÓ ÂÁÎ¤Ê·ÏÔ
Î·È ÂÓÒ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ ¤¯ÂÈ
˘Ô‚ÏËıÂ› ÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ıÂÚ·Â›Â˜ Ô˘ ˘Ô-
‰Â›¯ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ÂÓÙÔ‡ÙÔÈ˜
ÔÈ fiÁÎÔÈ Û˘ÓÂ¯›˙Ô˘Ó Ó· Î¿ÓÔ˘Ó ÌÂÙ¿ÛÙ·-
ÛË. ∞fi ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2014 ÔÈ ÁÈ·-
ÙÚÔ› Ê¤ÚÔÓÙ·È Ó· ‰‹ÏˆÛ·Ó ÂÚ›Ô˘ ÍÂ-
Î¿ı·Ú· fiÙÈ Ï¤ÔÓ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÔË-
ı‹ÛÔ˘Ó. √ ÙÚ·ÁÈÎfi˜ ÓÂ·Úfi˜ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰fiÓ

·Ú·Ï‡ÛÂÈ ÔÏÈÎ¿ Î·È Ì·˙› ¤¯·ÛÂ ÙË Êˆ-
Ó‹ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘. ∂ÓÒ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÂ
ÂÍ¤ÏÈÍË ÔÈ ıÂÚ·Â›Â˜, Ô ·ÛıÂÓ‹˜ Â›¯Â ˘Ô-
‚¿ÏÂÈ ÁÚ·Ùfi ·›ÙËÌ· ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ˘Ô˘Ú-
Áfi ÀÁÂ›·˜ º›ÏÈÔ ¶·ÙÛ·Ï‹ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙË
¯ÔÚ‹ÁËÛË ¿‰ÂÈ·˜ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Î·ÓÓ·‚ÈÓ¤-
Ï·ÈÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ¿ÏÏÂ˜ ‰‡Ô
ÁÚ·Ù¤˜ ·ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ·ÊÔ‡ Ë ÚÒÙË ‰ÂÓ Â›¯Â
··ÓÙËıÂ›. ∞Ó·¿ÓÙËÙÂ˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó Î·È
ÔÈ ¿ÏÏÂ˜ ‰‡Ô ·ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ·ÓÙ·Ô-
ÎÚ›ıËÎÂ Ô‡ÙÂ Ô Ó˘Ó ˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜
¶·ÌÔÚ›‰Ë˜.

√ 19¯ÚÔÓÔ˜ Û˘Ófi‰Â˘Â ÙÈ˜ ·ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘
ÌÂ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¤˜ ÌÂÏ¤ÙÂ˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÂÈ-
‚Â‚·›ˆÓ·Ó fiÙÈ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÌÂ ÙË ¯Ë-

ÌÂÈÔıÂÚ·Â›· Ô˘ Ï¿Ì‚·ÓÂ ÙfiÙÂ, Ë Ê·Ú-
Ì·ÎÂ˘ÙÈÎ‹ ‰Ú¿ÛË ÙË˜ Î¿ÓÓ·‚Ë˜ ı· ‰ÚÔ‡-
ÛÂ ˆ˜ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ÛÙËÓ ·ÓÙÈ-
Î·ÚÎÈÓÈÎ‹ ıÂÚ·Â›·. ∂ÈÏ¤ÔÓ Û˘ÓÔ‰Â‡-
ÔÓÙ·Ó ·fi ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ¿ ·Ó·ÁÓˆÚÈ-
ÛÌ¤ÓË Ê·ÚÌ·ÎÂ˘ÙÈÎ‹ ·Í›· ÙË˜ Î¿ÓÓ·‚Ë˜
ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ÙˆÓ Î·ÚÎÈÓÔ·ıÒÓ
ÛÂ ÔÏÏ·Ï¤˜ Ù˘¯¤˜ ÙË˜ ¿ıËÛË˜ („˘-
¯ÈÎ‹ Î·È ÛˆÌ·ÙÈÎ‹ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË, ÌÂ›ˆÛË
·ÚÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÎÏ.), Î·ıÒ˜
Î·È ·fi ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi/ Û˘ÓÙ·Á‹ ÁÈ·ÙÚÔ‡
fiÙÈ ÏËÚÔ› fiÏÂ˜ ÙÈ˜ È·ÙÚÈÎ¤˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÓÔ-
ÌÈÎ¤˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂÈ˜ ÁÈ· ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ·È-
Ù‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘. 

™ÙÔÓ ·ÚfiÓ ÛÙ¿‰ÈÔ Ë ˘fiıÂÛË ÛÙÔ ∞ÓÒ-
Ù·ÙÔ ¢ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ú¿ÏÂÈ„Ë
ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÁÂ›·˜ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙÈ˜
·ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜, fiÌˆ˜ ÛÂ Î·ÙÔÈ-
ÓfiÙÂÚÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂÎ‰ÈÎ·ÛÙÂ›
Î·È Ë Ô˘Û›· ÙË˜ ˘fiıÂÛË˜ Ë ÔÔ›· ÛÙË-
Ú›˙ÂÙ·È, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· È·ÙÚÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó·,
Î·È ÛÂ fiÏ· Ù· Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎ¿ ¿ÚıÚ· ÙÔ˘
ÂÚ› ÙˆÓ ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ¡fi-
ÌÔ˘ (.¯. ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÛÙË ˙ˆ‹) Î·È ÙÔ˘
ÂÚ› ÙˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ∞ÛıÂÓÒÓ ¡fi-
ÌÔ˘ (.¯. ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÛÙË ıÂ-
Ú·Â›·). 

¢fiıËÎ·Ó ¿‰ÂÈÂ˜
™ÙÔ ÌÂÙ·Í‡ Ô «¶» ÏËÚÔÊÔÚÂ›Ù·È fiÙÈ

ÛÂ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁÂ›·˜
¯ÔÚ‹ÁËÛÂ ¿‰ÂÈ· ÛÂ ·ÛıÂÓÂ›˜ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË
È·ÙÚÈÎ‹˜ Î¿ÓÓ·‚Ë˜, Ú¿ÁÌ· Ô˘ Â¿Ó Â˘-
ÛÙ·ıÂ› ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› ÂÈÏ¤ÔÓ ÌÈ· Û˘ÓÙ·Á-
Ì·ÙÈÎ‹ Î·Ù·¿ÙËÛË Î·ıÒ˜ ·ÓÙÈ‚·›ÓÂÈ
ÛÙËÓ ÈÛfiÙËÙ· ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ª¿-

ÏÈÛÙ· Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ÙÔ ÂÈ‚Â‚·›ˆÛÂ fi¯È ·-
Ú·ÛÎËÓÈ·Î¿ ·ÏÏ¿ ‰ËÌfiÛÈ· -ÛÂ ‰‡Ô ‰È·-
ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹-
ÌÈÔ §Â˘ÎˆÛ›·˜- Ë ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÁÚ·-
ÊÂ›Ô˘ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ¤·, ·ÓÒÙÂÚË
‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ £Â·ÓÒ ª·˘ÚÔÌÔ˘ÛÙ¿ÎË.

°È· ÙË ÌÂÓ ÚÒÙË ÂÚ›ÙˆÛË, ÔÈ ÏË-
ÚÔÊÔÚ›Â˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ‰fiıËÎÂ ¿‰ÂÈ·
ÁÈ· ¯Ú‹ÛË È·ÙÚÈÎ‹˜ Î¿ÓÓ·‚Ë˜ ÛÂ ∫‡ÚÈÔ
Ô ÔÔ›Ô˜ ˘ÔÊ¤ÚÂÈ ·fi ¯ÚfiÓÈÔ˘˜ Î·È
·ÊfiÚËÙÔ˘˜ fiÓÔ˘˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ·Ï·ÈÔ‡
ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡, ÂÓÒ Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚ›Ùˆ-
ÛË ·ÊÔÚ¿ Á˘Ó·›Î· ˘‹ÎÔÔ πÛÚ·‹Ï. ∏ ÂÓ
ÏfiÁˆ Á˘Ó·›Î· Â›Ó·È Î·ÚÎÈÓÔ·ı‹˜ ÛÂ Ê¿-
ÛË ·Ó¿ÚÚˆÛË˜ ·fi ÙÈ˜ ¯ËÌÂÈÔıÂÚ·Â›Â˜
Î·È Î·ıÒ˜ ı· ÂÚ¯fiÙ·Ó ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙËÓ
∫‡ÚÔ, ·ÈÙ‹ıËÎÂ ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙË˜ Ï‹„Ë˜
Î·ÓÓ·‚ÈÓ¤Ï·ÈÔ˘ fiˆ˜ ¤Ú·ÙÙÂ ÓÔÌ›Ìˆ˜
Î·È ÛÙË ¯ÒÚ· ÙË˜. √È º·ÚÌ·ÎÂ˘ÙÈÎ¤˜ ÀË-
ÚÂÛ›Â˜ Ê¤ÚÔÓÙ·È Î·È ·˘Ù¤˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÁÓÒ-
ÛË ÁÈ· ÙÈ˜ ‰‡Ô ¿‰ÂÈÂ˜ Ô˘ ¯ÔÚËÁ‹ıËÎ·Ó.

√ £Â·ÓÒ ª·˘ÚÔÌÔ˘ÛÙ¿ÎË Ê¤ÚÂÙ·È Â›-
ÛË˜ Ó· ÂÈ‚Â‚·›ˆÛÂ ÛÙÈ˜ ‰ËÌfiÛÈÂ˜ ‰Ë-
ÏÒÛÂÈ˜ ÙË˜ fiÙÈ Ô Î˘ÚÈ·Îfi˜ ÓfiÌÔ˜ Ô˘
ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ·‰È¿ÎÚÈÙË ··ÁfiÚÂ˘ÛË ÙË˜ Î¿Ó-
Ó·‚Ë˜ Â›Ó·È ¤ÎÓÔÌÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ ¿Î˘ÚÔ˜ Î·È
·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi˜.

√ «¶» ÏËÚÔÊÔÚÂ›Ù·È ÂÈÚfiÛıÂÙ· fiÙÈ
ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÁÂ›·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ
ÔÏ˘Û¤ÏÈ‰Ë ÁÓˆÌ¿ÙÂ˘ÛË, Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹-
ıËÎÂ ·fi ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÁÈ·-
ÙÚÒÓ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÌÂ ÙË Ê˘ÛÈÎ‹ ıÂ-
Ú·Â˘ÙÈÎ‹, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó·Ï‡Ô˘Ó ¤Ó· ÚÔ˜
¤Ó· Ù· ¿ÚıÚ· ÙÔ˘ Û˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÚÔ-
Û¿ıÂÈ· Ó· ·Ô‰Â›ÍÔ˘Ó fiÙÈ Ô Î˘ÚÈ·Îfi˜
ÓfiÌÔ˜ Â›Ó·È ¤ÎÙˆÙÔ˜.

¶
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¶ÚÔÛ¤Ê˘ÁÂ 19¯ÚÔÓÔ˜ Î·ÚÎÈÓÔ·ı‹˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ¤¯Ô˘Ó „ËÏÒÛÂÈ Ù· ¯¤ÚÈ·

™ÙÔ ∞ÓÒÙ·ÙÔ ÁÈ· È·ÙÚÈÎ‹ Î¿ÓÓ·‚Ë
∂ÓÒ ¤¯Ô˘Ó ‰ÔıÂ› ¿‰ÂÈÂ˜ ÛÂ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Î·ÓÓ·‚ÈÓ¤Ï·ÈÔ˘, Ô ÚÒËÓ Î·È Ô Ó˘Ó ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁÂ›·˜ Ô‡ÙÂ Î·Ó ·¿ÓÙËÛ·Ó
ÛÂ ÙÚÂÈ˜ ·ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ 19¯ÚÔÓÔ˘ Î·ÚÎÈÓÔ·ıÔ‡˜ Ô˘ Âı·›ÓÂÈ. ¶ÚÔÛ¤Ê˘ÁÂ ÛÙÔ ∞ÓÒÙ·ÙÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶·ÌÔÚ›‰Ë

∂¶∞ƒÃπ∞ §∂À∫ø™π∞™

¢Â˘Ù¤Ú· 2/11: l ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫‡ÚÔ˘ - ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈÔ‡ÔÏË (10.00 .Ì. – 5.00 Ì.Ì.)

l ¢‹ÌÔ˜ ∆ÛÂÚ›Ô˘ (6.30 Ì.Ì.)   

∆Ú›ÙË 3/11: l ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫‡ÚÔ˘ - ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈÔ‡ÔÏË (10.00 .Ì. – 5.00 Ì.Ì.)

l ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞Ó¿Á˘È·˜ (6.30 Ì.Ì.)

∆ÂÙ¿ÚÙË 4/11: l ∂˘Úˆ·˚Îfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ (9.00 .Ì.)

l ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∫·ÏÔ‡ ÃˆÚÈÔ‡ √ÚÂÈÓ‹˜ (6.30 Ì.Ì.)

¶¤ÌÙË 5/11: l §‡ÎÂÈÔ ™ÙÚÔ‚fiÏÔ˘ (8.30 .Ì.)

l ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ªÂÓÔ›ÎÔ˘ (7.00 Ì.Ì.)

¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ 6/11: l §‡ÎÂÈÔ ¶·ÏÏÔ˘ÚÈÒÙÛÛ·˜  (9.00 .Ì.)

l ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞Á›ˆÓ ∆ÚÈÌÈıÈ¿˜ (6.30 Ì.Ì.)       

™¿‚‚·ÙÔ 7/11: l ŒÊÂ‰ÚÔÈ ™ÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ∫Ï‹ÚÔ˘ (8.30 .Ì.)

∂¶∞ƒÃπ∞ §∂ª∂™√À

∫˘ÚÈ·Î‹ 1/11: l ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞„ÈÔ‡ (10.00 .Ì. – 12.00 Ì.Ì)

¢Â˘Ù¤Ú· 2/11: l §‡ÎÂÈÔ ¶ÔÏÂÌÈ‰ÈÒÓ (9.00 .Ì. – 11.00  .Ì.)

∆Ú›ÙË 3/11: ∞ã l ∆Â¯ÓÈÎ‹ ™¯ÔÏ‹ (9.00 .Ì. – 11.00 .Ì.)

l •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Four Seasons (2.30 Ì.Ì. – 4.30 Ì.Ì.)

∆ÂÙ¿ÚÙË 4/11: l •ÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Î‹ ™¯ÔÏ‹ (9.00 .Ì. – 11.00 .Ì.)

l ∂ÓˆÌ¤Ó· º·ÚÌ·ÎÂ›· ∫‡ÚÔ˘ (3.00 Ì.Ì. – 5.00 Ì.Ì.) ∞›ıÔ˘Û· ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ¶¤-

ÙÚÔ˘ Î·È ¶·‡ÏÔ˘ 

¶¤ÌÙË 5/11: l §‡ÎÂÈÔ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ (9.00 .Ì. – 11.00 .Ì.)

¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ 6/11: l §·Ó›ÙÂÈÔ §‡ÎÂÈÔ (9.00 .Ì. – 11.00 .Ì.)

™¿‚‚·ÙÔ 7/11: l ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›· ÂÈ˜ ÌÓ‹ÌË ªÈ¯¿ÏË ∞ÓÙÚ¤Ô˘ (10.00 .Ì. – 12.00 Ì.Ì.) ÛÙÔ MetaQuotes

ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Jumbo                                         

∂˘¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜. 

∆Ô ∫¤ÓÙÚÔ ∞›Ì·ÙÔ˜ Î·È Ë ™∂∞¢ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔ˘Ó Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜:

√È ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÛÂ ·›Ì· Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈÂ˜ . °È’ ·˘Ùfi  ∫∞§√Àª∂
l √ÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· Û‡ÓÔÏ· Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∞›Ì·ÙÔ˜

Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰ÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙÈÎ‹ ÔÌ¿‰· Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó ÛÙ· ÙËÏ¤ÊˆÓ·
22603393/22603353. 
l ∆Ô˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ·ÈÌÔ‰fiÙÂ˜ Ó· ÂÈÛÎ¤ÙÔÓÙ·È Î·È Ó· ÚÔÛÊ¤ÚÔ˘Ó ·›Ì· ÛÙÈ˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌ¤ÓÂ˜ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›Â˜

‹ ÛÙÔ˘˜ ÛÙ·ıÂÚÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ :
§Â˘ÎˆÛ›·: ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁÂ›·˜ ŒÁÎˆÌË˜

¢Â˘Ù¤Ú·-¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ 7.30.Ì.-8.00Ì.Ì, ™¿‚‚·Ù· 8.00.Ì.-1.30Ì.Ì.
ÀfiÏÔÈÂ˜ ∂·Ú¯›Â˜: ∆Ú¿Â˙Â˜ ∞›Ì·ÙÔ˜ °ÂÓÈÎÒÓ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›ˆÓ ¢Â˘Ù¤Ú·-¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ 7.30.Ì.-2.00Ì.Ì


