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ΣΑΒΒΑΤΟ 04.08.2018
ΕΤΟΣ 23ο

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1065
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

«Kαήκαν» οι φιέστες, 
τελευταίο σωσίβιο 
ο ανασχηματισμός

τα μεγάλα γιατί

Τραπεζικές προτάσεις 
για σβήσιμο χρεών σε 
καταναλωτικά στεγαστικά

Τι να κάνουν όσοι 
έχουν δάνειο σε περισσότερες
από μια τράπεζες

Τι αλλάζει με το 
νέο Τειρεσία για τους
δανειολήπτες

Οι πληγeς εiναι πΟλλeς και αυτό που βασανί-
ζει όλους, είναι τι θα έπρεπε να έχει γίνει καλύτερα
για να μη θρηνήσουμε τόσες αθώες ψυχές και μάλι-
στα σε καιρό ειρήνης. Τα ερωτήματα είναι βασανιστι-
κά, καθώς στην πράξη αποδεικνύεται ότι η μεγάλη
πυρκαγιά στην Ηλεία το 2007, δεν έγινε η αφορμή για
έναν καλύτερο σχεδιασμό.

EXTREMa athens: Η εφαρμογή που
προστατεύει από τον… καύσωνα

ραντεβού με τον 
πολιτισμό στο αιγάλεω

4 ανατροπΕΣ &
ΚοΥρΕΜα έως 85%

Η ΚΕΔΕ εκταμιεύει
600.000 ευρώ για τους
πυρόπληκτους δήμους

Σελίδα 3

ο Σταύρος Κασιμάτης
υποψήφιος Δήμαρχος
Κορυδαλλού το 2019

Σελίδα 6

Βουνό ερωτημάτων
για την τραγωδία 
στην ανατολική αττική

Σελίδα 9

απομακρύνονται οι εκλογές

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2018
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΝΙΑΚΟΣ

Σετ κρεβατοκάμαρας
CHiCaGO με στρώμα

Κρεβάτι, Κομοδίνο
τουαλέτα, Καθρέπτης

διεκδικήστε  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
EXTRA ASSISTANCE

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ σελ.23

2190€

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ 
ΚΕΡΔΙΖΕΙ

ΣΥνΔροΜΗ οΔιΚΗΣ

ΒοΗΘΕιαΣ  Για Ενα χρονο 

γυναικείο 

ροΛοι  TaG HEVER

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Γ.ΕΜΒΑΛΩΜΕΝΟΣ & ΥΙΟΣ

Κάθε εβδομάδα πΛΥΣιΜο 
αΥτοΚινΗτοΥ ΜΕΣα-ΕΞΩ 

4€

MONO

KOYΠΟΝΙ σελ.23

1
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ 

ΚΕΡΔΙΖΕΙ1

ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ 
ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ

2460€

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 15

ΔΑΝΕΙΑ
>>«Βόμβα»
η άρση του 

τραπεζικού
απορρήτου  
σε 1,5 μήνα

ΟΡΟΣΗΜΟ Η 15η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΟΥΣ

Σελίδες

10-11

Σε αχαρτογράφητα ύδατα κολυμπά πλέον ο Αλέξης Τσίπρας,
μετά τη φονική πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική, που αλλάζει
τα δεδομένα στην πολιτική αντιπαράθεση.

Στα «Σχοινιa» 
ο τΣiπραΣ

Η κατανομή του ποσού θα γίνει ισομε-
ρώς στους τρεις Δήμους που επλήγη-
σαν, οι οποίοι θα τα αποδώσουν στις πυ-
ρόπληκτες οικογένειες, μέσω των κοι-
νωνικών τους υπηρεσιών.

Σελίδα 12
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