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ΣΑΒΒΑΤΟ 10.03.2018
ΕΤΟΣ 22ο

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1044
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

Εκτός ελέγχου δείχνει να είναι η σύγκρουση
της κυβέρνησης με τη Ν.Δ. σε μια εξαι-

ρετικά δύσκολη συγκυρία
στην οποία κρίνεται το
εάν η χώρα θα βγει από

τα μνημόνια.

Την αντίθεσή τους για την ενδεχόμενη εγ-
κατάσταση πλευρικών διοδίων στην περιο-
χή εξέφρασαν εκπρόσωποι των Δήμων Κη-
φισιάς, Διονύσου, εκπρόσωποι της Περιφέ-
ρειας αλλά και κάτοικοι.

Μέχρι κεραίας επιβεβαιώθηκε το
πρόσφατο ρεπορτάζ μας σχετικά με
την επικείμενη διαγραφή του κ. Φώ-
τη Τσομπάνογλου, από την παρά-
ταξη της συμπολίτευσης στο δή-
μο Νέας Ιωνίας.

Κοινό μέτωπο  των 
πλευρικών διοδίων

Παιχνίδι νεύρων

Που το πάει 
ο Ερντογάν 
με τους δύο
στρατιωτικούς
«Μπλέξαμε», είναι το ρήμα που
ακούγεται όλο και περισσότερο
τις τελευταίες ημέρες στα πη-
γαδάκια της Βουλής, μετά τη
σύλληψη των δύο Ελλήνων
στρατιωτικών από τις τουρ-
κικές αρχές.

Σελίδα 9

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΝΙΑΚΟΣ

ΜΑΖΙ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ

κρεβατοκάμαρα

ΙΣΑΒΕΛΛΑ

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

• Οι νέες ρυθμίσεις για όσους 
δανείστηκαν σε ελβετικό φράγκο

Στην κOψη του ξυραφιοY ακροβατούν πλέον χιλιάδες δανειολήπτες, οι οποίοι θα πρέπει να συνερ-
γαστούν με τις τράπεζες, προκειμένου να μη χάσουν την περιουσία τους. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη ,
λόγω του ότι χιλιάδες είναι αυτοί που δεν μπορούν να αποπληρώσουν τα δάνεια που έλαβαν στα χρόνια της
τεχνητής ευμάρειας και σήμερα είναι επί ξηρού ακμής.

Σελίδες

14,15

ΔΑΝΕΙΑ: Στο «ΚΟΚΚΙΝΟ»η αγωνία

• Ποια είναι τα νέα 
δεδομένα για τους εγγυητές

ΣΩΖΟΝΤΑΙ
Ποιοι 

ΣΩΖΟΝΤΑΙ

ΧΑΝΟΝΤΑΙ
Ποιοι

ΧΑΝΟΝΤΑΙ

Σελίδα 13

Γιατί ο Τσίπρας επέλεξε 
τη στρατηγική της έντασης

«Απασφάλισε» μετά τη διαγραφή 
του o πρώην Αντιδήμαρχος 

«Ξεσκονίστε τους», η εντολή 
που έδωσε ο Μητσοτάκης. Σελίδα 16

Πόλωση στα άκρα
κι όποιος …αντέξει

Το “παράκεντρο 
εξουσίας” που “έφαγε”
τον Φ. Τσομπάνογλου

Σελίδα 3

Κάθε εβδομάδα ΠΛΥΣΙΜΟ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΣΑ-ΕΞΩ 

Σε
λί

δα
 5Ο Δήμος Βριλησσίων

εξασφαλίζει τους 
σχολικούς τροχονόμους

4€

MONO

KOYΠΟΝΙ σελ.31


