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ΣΑΒΒΑΤΟ 10.02.2018
ΕΤΟΣ 22ο

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1040
ΤΙΜΗ: 1,00* ευρώ  

Για να ΓΝΩΡIΖΕΤΕό,τι ΣΥΜΒΑIΝΕΙστο ΔHΜΟσας

20 ΣΕΛΙΔΕΣ ΜΕ  ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΚΑΙ  ΕΙΔΗΣΕΙΣ  

ΑΠ’ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ  ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ  ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ •  www.xtypos.gr

Σελίδες

14,15

Οδηγός επιβίωσης για όσους βρίσκονται στο κόκκινο

Σελίδα 16

Πολιτικό σεισμό προκαλεί η πολύ-
κροτη υπόθεση με την Novartis,
που έχει οδηγήσει σε σύγκρουση
κυβέρνησης και αντιπολίτευσης
για τα όσα έγιναν την περίοδο
από το 2000 έως το 2015.

Τι κρύβει ο πόλεμος 
για τις μίζες της Novartis

«Λουκέτο» σε παράνομο
γηροκομείο – κολαστήριο
στην Αγία Παρασκευή 

Όλα στο κόκκινο
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Παρασκήνιο

Νέο πολιτικό
χάρτη βλέπει 
το Μαξίμου 
μέσω Σκοπίων

Σελίδα 13

Έντονη είναι η κινητικότητα στο ζήτημα της
ονομασίας των Σκοπίων παρά τους τριγμούς
και την οξύτατη πολιτική αντιπαράθεση με-
ταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

Σελίδα 9

Σελίδα 11

Σε πολυχώρο πολιτισμού
σχεδιάζεται να μετατραπεί 
το πρώην Στρατιωτικό 
Εργοστάσιο στη Ν. Χαλκηδόνα

«Αντίδοτο» στην 
ανεργία το Πρόγραμμα
Στήριξης Νεανικής 
Επιχειρηματικότητας 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΝΙΑΚΟΣ

ΜΑΖΙ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ

κρεβατοκάμαρα

ΙΣΑΒΕΛΛΑ Κάθε εβδομάδα ΠΛΥΣΙΜΟ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΣΑ-ΕΞΩ 

1
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Γ.ΕΜΒΑΛΩΜΕΝΟΣ & ΥΙΟΣ

ΚΟΣΜΗΜΑ REBECCA Trilogy

Διεκδικήστε                         δώρα
ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ2

ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ3
ΠΡΟΣΦΟΡΑ PAPPAS OIL

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ σελ.31

2190€

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΤΥΧΕΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ

398€

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ

500
ΛΙΤΡΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

4€

MONO

KOYΠΟΝΙ σελ.31

ΚΟΥΡΕΜΑ
90%

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ για 

ως

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ-Κ
ΑΡΤΕΣ

>>Αναλυτικά παραδείγματα για να βγείτε από το αδιέξοδο

Μαζικα στΕλνουνπλέον επιστολές στους δα-
νειολήπτες,  οι τράπεζες για να ρυθμίσουν τις οφει-
λές που έχουν σε κόκκινα δάνεια και ειδικά σε κατα-
ναλωτικά και πιστωτικές κάρτες.
Το τελευταίο διάστημα φωτιά έχουν πάρει και τα τη-
λεφωνικά κέντρα των πιστωτικών ιδρυμάτων, προ-
κειμένου να ενημερώσουν τους δανειολήπτες για
την τελευταία ευκαιρία ρύθμισης του χρέους τους.

«Λουκέτο» μπήκε σε Μονάδα Φροντίδας
Ηλικιωμένων, όπου φιλοξενούνταν ηλικιω-
μένοι οι οποίοι διαβίωναν  χωρίς φαγητό και
θέρμανση για πολλές μέρες. Σελίδα 5

Στόχος του προγράμματος είναι να ενεργοποι-
ήσει και να κινητοποιήσει νέες και νέους στον το-
μέα του καινοτόμου «επιχειρείν» προσφέροντάς
τους δημιουργική δραστηριότητα καθώς, επί-
σης, προοπτικές επαγγελματικής ανάπτυξης.

ΣΕ ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΙ ΚΗΦΙΣΙΑ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ του Κυριάκου Κουτρούλη 

Το δημαρχιακό θώκο του Δήμου Ηρακλείου
Αττικής θα διεκδικήσει ο κ. Κυριάκος Κουτρού-

λης, ενώ κατέγραψε μία σειρά από «φάουλ»
της δημοτικής αρχής του κ. Νίκου Μπάμ-
παλου και παράλληλα παρουσίασε τις
βασικές θέσεις της παράταξής του. 

«Προτεραιότητα ο άνθρωπος
και η διαφάνεια στο Δήμο»


