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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

Ολη η δράση του Σαββάτου

Οδικός χάρτης για πρατήρια

Στη Λεμεσό «τρυπούσαν»

Επανεκκίνηση της ΕΕ το ζητούμενο

για πετρέλαιο πριν 80 χρόνια ΣΕΛ. 11

στην άτυπη Σύνοδο της Ρώμης ΣΕΛ. 37

στο πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας ΣΕΛ. 23, 25

Τη Δέσποινα
Μπεμπεδέλη
τη συναρπάζει
η ιδέα
του αλλιώτικου
ΣΕΛ. 29

Η Μαριάννα
Πολυχρονίδη
νιώθει
ευλογημένη,
και όχι τυχαία...
ΣΕΛ. 13

εναλλακτικών καυσίμων

ΣΕΛ. 16

ΜΗτην ΣΚΟΤΩΣΕΤΕ
ελπίδα για λύση
Δραματική έκκληση προς τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων όπως κινηθούν με λογική και ρεαλισμό,
για να επιστρέψουν στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, απευθύνει ο ΓΓ του ΑΚΕΛ. Σε συνέντευξή του
στη «Χ» ο Α. Κυπριανού χαρακτηρίζει «υπερβολική» και «απαράδεκτη» τη στάση Ακιντζί, ενώ στον Νίκο
Αναστασιάδη καταλογίζει αγωνία για την έναρξη της προεκλογικής του εκστρατείας, γεγονός
που θα προκαλέσει τεράστια ζημιά στις συνομιλίες, όπως σημειώνει. ΣΕΛ. 3, 7

Συμφιλίωση

ΕΠΕΙΔΗ ΧΑΜΟΓΕΛΩ,
ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ
ΔΕΝ ΕΚΛΑΨΑ

και επούλωση
πληγών: Πονά
και προβληματίζει
η συζήτηση

«Επειδή δεν έχετε ακούσει για την ασθένειά μας, δεν σημαίνει ότι δεν είναι σοβαρή.
Μπορεί να φαινόμαστε υγιείς, αλλά ο πόνος
είναι πραγματικός. Εχω καλές μέρες κι εγώ
και είμαι χαρούμενη, ζωντανή, θέλω να ζήσω, όχι απλώς να υπάρχω...»
Η Αναστασία, ένα κορίτσι «σπάνιο και μοναδικό», μιλά στη «Χ» για αλήθειες που πρέπει
να γίνουν κατανοητές, για τις σπάνιες γενετικές παθήσεις που αφορούν νοσήματα, συνήθως κληρονομικά, συχνά χρόνια, και στην
Κύπρο επηρεάζουν από πέντε μέχρι δέκα χιλιάδες άτομα. ΣΕΛ. 10

ΣΕΛ. 8

Λόγω της καθιερωμένης
σημερινής αργίας, η «Χ» -όπως
και όλες οι εφημερίδες- δεν θα
κυκλοφορήσει αύριο. Μαζί την
Τρίτη, με πλούσια ύλη. Συνεχής
ενημέρωση στο dialogos.com.cy

Λεμεσός: Πέφτει σήμερα

Μόνιμο έγινε το τέλος των 350

Ο Οργανισμός Στέγης σφίγγει τα

Στολίδι τα δύο νέα έργα

η αυλαία για το Καρναβάλι ΣΕΛ. 6

ευρώ για τις επιχειρήσεις ΣΕΛ. 6

λουριά για τα «κόκκινα» δάνεια ΣΕΛ. 3

σε Δρομολαξιά και Μενεού

ΣΕΛ. 32

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΑΚΕΝΖΙ
Νέες πολεοδομικές ρυθμίσεις μέσα από τις οποίες θα συνεχιστεί η
λειτουργία του Μακένζι, αλλά με νόμιμο τρόπο ΣΕΛ. 12

Πρόνοιες για το
χώρο οικοπέδου
των υποστατικών
Πρόνοιες για
ημιυπαίθριο και
χώρο πρασίνου

