
Πρόβλημα χωρίς τέλος φαίνεται να είναι η εγκατάσταση
δεκάδων αθιγγάνων και αλλοδαπών στο εγκαταλελειμ-
μένο κτίριο της πρώην ALTEC απέναντι από το συγκρό-
τημα του ΟΑΚΑ.
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ΣΑΒΒΑΤΟ 17.03.2018
ΕΤΟΣ 22ο

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1045
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

ΤΑ «ΚΟΡΑΚΙΑ» ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ
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Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στο
ελληνικό ποδόσφαιρο, μετά τα θλιβερά
γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην
Τούμπα, στο ντέρμπι μεταξύ ΠΑΟΚ και
ΑΕΚ.

Γίνεται πραγματικότητα το αντιπλημμυρικό
έργο της λεωφόρου Αθηνών. 

Εικόνες ντροπής στο 
κτίριο  της πρώην ALTEC

Στην κόψη του ξυραφιού
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Νeα δεδομeΝαδιαμορφώνει η εισβολή των funds στη χώρα μας για τους δανει-
ολήπτες οι οποίοι είτε θα προχωρήσουν σε ρύθμιση με τις τράπεζες είτε θα περιμέ-
νουν την πώληση του δανείου τους. Τα χρονικά περιθώρια τελειώνουν και οι πιέσεις
αναμένεται να ενταθούν το προσεχές διάστημα προκειμένου να γίνουν μαζικές πω-
λήσεις δανείων στα οποία δεν γίνονται ρυθμίσεις.

Κεντροαριστερά

Ανάσταση 
ή θάνατος 
το συνέδριο

>> Πώς θα γίνεται η προσέγγιση και η είσπραξη οφειλής

Όσα πρέπει να ξέρουν
οι δανειολήπτες 
για το σβήσιμο χρεών

Στην κόψη του ξυραφιού δείχνει να
ακροβατεί η Κεντροαριστερά και το
Συνέδριο που άρχισε χθες αποτελεί
την τελευταία ευκαιρία για την ολική
της επαναφορά στην πολιτική ζωή
της χώρας.

Ξεκίνησε το μεγαλύτερο 
έργο υποδομών στο Χαϊδάρι Πάνω από 300 αθλητές και σωματεία 

τιμήθηκαν στη «Γιορτή του Αθλητή 2018»

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

ΔANEIAΣEFUNDS:
Όλη η αλήθεια

για το ΚΟΥΡΕΜΑ

Ο «πιστολέρο» 
Ιβάν έριξε τη
χαριστική βολή
στο ποδόσφαιρο
• Πιο επίκαιρο από ποτέ το σύνθημα
«φέρτε πίσω τις Κυριακές μας»

• Ποιοι και γιατί λένε ότι 
όλα κρέμονται από μια κλωστή
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Κάθε εβδομάδα ΠΛΥΣΙΜΟ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΣΑ-ΕΞΩ 

4€

MONO

KOYΠΟΝΙ σελ.31

Οι πρώτοι 45 καφέ
κάδοι έκαναν την
εμφάνισή τους στο
Ηράκλειο Αττικής
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Ο Δήμος Κηφισιάς αναγνώρισε έμπρακτα τις διακρίσεις τους


