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Αλίκη:
13 χρόνια
μετά

Δώρο VCD με τους
νικητές του 2008

4 Κύπριοι φίλοι της αφηγούνται ιστορίες που έζησαν μαζί και ο Γιώργος
Ηλιάδης περιγράφει τα
χαρακτηριστικά σημερινών σταρ που χρειάζονται για να φτιαχτεί η
Βουγιουκλάκη.

AKOMA: Ο Χρήστος Γρηγοριάδης, ο γνωστός ηθοποιός
της ΑΙΓΙΑΣ ΦΟΥΞΙΑ, δηλώνει: «Θέλουν να μου βγάλουν
ξινή την επιτυχία του Βαντζιελή».
• Ο Μάριος Αβρααμίδης ξεδιπλώνει το άλμπουμ μιας
ζωής κολλημένης με την μπάλα • ΚΑΙ η Δέσποινα Βανδή
γιορτάζει μαζί μας τα 40ά της γενέθλια.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Κοστίζει ακριβά η
εξοικονόμηση ενέργειας
Στελέχη του ΕΤΕΚ κατηγορούν την Υπηρεσία
Ενέργειας ότι φορτώνει τους πολίτες με €1.000
για έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων. Μποϊκοτάρουν σημερινές
>>20
εξετάσεις.

Τραγωδία στην άσφαλτο
με θύμα 25χρονη
Προσπαθούσε να ακολουθήσει τον προπορευόμενο πατέρα της, αλλά η στροφή αποδείχθηκε μοιραία.
>>40

Στο Προεδρικό όλη η
ηγεσία της Αστυνομίας
Σύσκεψη με όλους τους ανώτερους αξιωματικούς κάλεσε ο Πρόεδρος τη Δευτέρα. >>40

Σάλος για συνθήματα
από νεοσύλλεκτους
«Σύνθημα εκτός πάγιας διαταγής, είναι πειθαρχικό αδίκημα» τόνισε ο Υπουργός Άμυνας.
Οι εκπαιδευτές πλήρωσαν τη νύφη για τα συν>>20
θήματα στα ΚΕΝ.

Αλαλούμ στις προσφορές
για τα σκάφη Λιμενικής
Πλήγμα στην επιτήρηση αλλά και κίνδυνος να
>>3
χαθούν ευρωκονδύλια.

Βρέθηκε το κλεμμένο
Ευαγγέλιο της Άσσιας
Ελλαδίτης ανακάλυψε το Ευαγγέλιο εκκλησίας
της κατεχόμενης κοινότητας στην Τουρκία, το
αγόρασε και το επέστρεψε στους κατόχους
του. Αύριο θα τεθεί σε προσκύνημα. >>40

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Νέα κόντρα για
τη μείωση επιτοκίων
Άμεση έκδοση τριετών χρεογράφων ζητάει
ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας για να
μειωθούν τα επιτόκια. Ο υπουργός Οικονομικών αναφέρει ότι τα αυξημένα περιθώρια
κέρδους των τραπεζών ανεβάζουν το κόστος
>>10
δανεισμού.

ΦΙΛΑΘΛΟΣ

Εκστρατεία για συμμαχίες
Ο Λαβρόφ στην Κύπρο τον Οκτώβριο, περιοδεία Χριστόφια
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ενόψει εξελίξεων το φθινόπωρο η Λευκωσία, η οποία θα αρχίσει εκστρατεία ενημέρωσης για το Κυπριακό αλλά
και ενόψει της αξιολόγησης της Τουρκίας από
την Ε.Ε. το Δεκέμβριο. Την ίδια ώρα, όπως πληροφορούμαστε, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ θα έλθει στην Κύπρο τον
Οκτώβριο, σε μια περίοδο που η Λευκωσία θα
χρειάζεται συμμαχικές παρεμβάσεις. Ο Πρόεδρος Χριστόφιας θα ταξιδεύσει στο Παρίσι
για να δει
>>5 τον Σαρκοζί, στη ΣυΠρόταση για Αμμόχωστο ρία για τον
Άσαντ ενώ
στο πρόγραμμα είναι και η Στοκχόλμη λόγω
σουηδικής προεδρίας της Ε.Ε. ενώ ανοικτό είναι και το ενδεχόμενο επίσκεψης στο Λονδίνο.
Ο Πρόεδρος έχει ήδη αποστείλει επιστολή στον
Γ.Γ. του ΟΗΕ με τις θέσεις της Λευκωσίας σε ό,τι
αφορά στα χρονοδιαγράμματα, ενώ επαναφέρεται και η πρόταση για την Αμμόχωστο (υποβλήθηκε επί Τάσσου Παπαδόπουλου επί φινλανδικής προεδρίας της Ε.Ε.)
Χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε
το Εθνικό Συμβούλιο για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Σημειώνεται ότι στα βασικά
ζητήματα και πτυχές του Κυπριακού παραμένουν οι διαφορές, ενώ διαπιστώνει κάποια διαφοροποίηση της τουρκικής πλευράς στο θέμα
της παρθενογένεσης και του συνεταιρισμού.
Επί των ζητημάτων αυτών η τουρκική πλευρά
προτάσσει την «εποικοδομητική ασάφεια», που
θεωρείται ότι προσφέρει χώρο για συζήτηση.
Χθες, το Εθνικό Συμβούλιο άρχισε τη συζήτηση
για τη στάση που θα τηρήσει η Λευκωσία στη
διάρκεια της αξιολόγησης της Τουρκίας από την
Ε.Ε. το Δεκέμβριο.

Όπως ήταν φυσικό και εν πολλοίς αναμενόμενο, η ήττα και ο αποκλεισμός από την Πέτροβατς, έφερε αλυσιδωτές αντιδράσεις στην Ανόρθωση. Αντιδράσεις καθόλου ευχάριστες, με
τον Ερνστ Μίντεντορπ και τον Σούπιτς να πληρώνουν το... μάρμαρο του αποκλεισμού.

Οι νέες θέσεις που
έδωσε το ΤΕΠΑΚ

>>33

Η Μαργαρίτα (φωτό αριστερά με την κόρη της) ζητά
βοήθεια για να ανακαλύψει
τον πατέρα της, ενώ η μητέρα της (ασπρόμαυρη φωτογραφία με τη Μαργαρίτα μικρή) αρνείται να τη βοηθήσει. «Θέλω να συναντηθώ
με τον πατέρα μου», μας λέει. «Να τον γνωρίσω, να τον
σφίξω στην αγκαλιά μου.
Να δω πώς είναι, να μάθω
ποιος είναι, ποιοι είναι οι
συγγενείς του, οι συγγενείς
μου στην Κύπρο. Θέλω να
μάθω για τον άλλο μου μισό
εαυτό».

διπλωματια
•

«Ο πατέρας μου δεν ξέρει ότι υπάρχω»
Τον λένε Λευτέρη και ζούσε στη Βοστώνη το 1969
Η Μαργαρίτα, 39 χρόνων, καθηγήτρια αγγλικών, ανακάλυψε ξαφνικά μόλις το 2008 ότι ο άνθρωπος που την μεγάλωσε δεν ήταν ο βιολογικός της πατέρας. Η μητέρα της αρνήθηκε να της δώσει
οποιαδήποτε πληροφορία, αλλά έμαθε από άλλους ελάχιστα στοιχεία: Ότι ο πραγματικός πατέρας της είναι Κύπριος, έχει το όνομα Λευτέρης και έζησε στη Βοστώνη το 1968-70. Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει ιδέα για την ύπαρξή της. Όταν η μητέρα της Μαργαρίτας έμεινε έγκυος από τον
έρωτά τους, του είπε ψέματα ότι έκανε έκτρωση και έφυγε από τη Βοστώνη.

Στην Κύπρο τα οστά του Μάριου Τόκα
ΤΑ ΟΣΤΑ του Μάριου Τόκα θα μεταφερθούν για σε δύο περίπου χρόνια, καθώς ο τάφος στον
ταφή στην Κύπρο όπως ήταν και η επιθυμία του οποίο αναπαύεται σήμερα ο συνθέτης στην ΑθήΜάριου την οποία εκμυστηρεύτηκε στον αδελ- να, παραχωρήθηκε από τον δήμο Αθηναίων τιφό του, λίγες μέρες προτού αφήσει την τελευ- μής ένεκεν τρία μόνο χρόνια, όπως συμβαίνει
ταία του πνοή σε νοσοκομείο
με όλες τις μεγάλες προσωπιτης Αθήνας. Ήδη η οικογένεια
Καταγγελίες για μίζες κότητες που κηδεύονται στο
του Τόκα στην Κύπρο, θα ζηνεκροταφείο.
σε σχέση με συναυλίες συγκεκριμένο
τήσει επίσημα από την ΠολιΕπίσης, όπως μας ανέφερε ο
τεία (κυβέρνηση και Βουλή) να εις μνήμην του συνθέτη αδελφός του, συνάδελφος Νίπροβούν από τώρα στα κακος Τόκας, είναι σημαντικό ακότάλληλα διαβήματα ώστε να
μα και για εθνικούς λόγους τα
διασφαλιστεί τόσο η μεταφορά των οστών όσο οστά του Μάριου να είναι θαμμένα στην Κύπρο,
και η διοργάνωση εκδήλωσης κατά τη διάρκεια επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι, ούτως ή άλτης εδώ ταφής προς τιμή του συνθέτη που με λως, στην Κύπρο βρίσκονται και όλα τα αγαπητη ζωή και το έργο του τίμησε την πατρίδα του. μένα πρόσωπα του συνθέτη που του στάθηκαν
Η μεταφορά των οστών εκτιμάται ότι θα γίνει στις ώρες της πραγματικής δοκιμασίας.

Άλλαξαν συνήθειες
οι καταναλωτές
Τέλος Μίντεντορπ
και Νεμάνια Σούπιτς

η αναζητηση >>3
Η απίστευτη
ιστορία της
Μαργαρίτας

ΣΤΡΟΦΗ προς τα προϊόντα που δεν
είναι επώνυμα και προσφέρονται
σε χαμηλότερες τιμές κάνουν οι
καταναλωτές, κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης. Ειδικά στα προϊόντα καθημερινής χρήσης όπως
χαρτί υγείας, καθαριστικά σπιτιού
και άλλα, είναι ξεκάθαρη η στροφή του καταναλωτικού κοινού στις
πιο χαμηλές τιμές. Επιπλέον ο κόσμος φαίνεται να εκμεταλλεύεται
στο έπακρο τις προσφορές από τις
>>29
υπεραγορές.

>> Κρατούν

μικρότερο
καλάθι, κάνουν
πιο πολλές
επισκέψεις
>> Γυρίζουν
πλάτες στα
“επώνυμα”
προϊόντα
>> Κερδισμένες οι
υπεραγορές και
οι οργανωμένες
αλυσίδες

Την ίδια ώρα πάντως, ο πατέρας και τα αδέλφια
του Μάριου στην Κύπρο, προβαίνουν σε καταγγελία για «μίζες» σε σχέση με διοργάνωση
συναυλιών στη μνήμη του αγαπημένου τους.
Για το θέμα, μας δηλώθηκε ότι η οικογένεια προγραμματίζει να δώσει διάσκεψη Τύπου για να
καταγγείλει «πρόσωπα και καταστάσεις».
Στο μεταξύ, με τη στήριξη του Δήμου Λεμεσού,
ετοιμάζουν μεγάλη εκδήλωση στις 28 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο, στη διάρκεια της
οποίας θα γίνει έκθεση φωτογραφίας και καλλιτεχνικών αφισών του Μάριου Τόκα, ενώ θα
δοθούν και τα βραβεία διαγωνισμού ποίησης
που προκήρυξε ο Δήμος Λεμεσού προς τιμήν
του μουσικοσυνθέτη.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

καζανι

>>40

«Πυρετός» γιατρών
για τη γρίπη
ΤΗΝ ίδια ώρα που ο ΠΙΣ κατέληγε σε συμφωνία με το υπουργείο Υγείας για διαχείριση των περιστατικών γρίπης, οι κυβερνητικοί γιατροί κάθονταν σε αναμμένα
κάρβουνα. Το νέο κρούσμα σε νοσοκομείο, αυτή τη φορά στο ΤΑΕΠ Λευκωσίας,
εξόργισε το προσωπικό των νοσηλευτηρίων, προκαλώντας νέο κύμα διαμαρτυριών. Τρεις προσφορές κατατέθηκαν για
τα εμβόλια της γρίπης. Εξάπλωση της νόσου, αλλά σε ήπια μορφή, αναμένουν οι
ειδικοί.

