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ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
Απογοητευτική ήταν η εικόνα των διεθνών αφίξεων
στα Περιφερειακά Αεροδρόμια που διαχειρίζεται
η Fraport, σύμφωνα με
τα στοιχεία που έδωσε στη
δημοσιότητα ο Σύνδεσμος
Ελληνικών Τουριστικών
Επιχειρήσεων για το δίμηνο Ιανουάριος - Φεβρουάριος.

Eργα
και ημέρες
Fraport...

ο ζήτημα αφορά πρωτίστως το αεροδρόμιο Χανίων, στο οποίο η πτώση
(συγκριτικά με το αντίστοιχο δίμηνο του 2017) είναι στο 92,4%
την ώρα που το κρατικό αεροδρόμιο στο Ηράκλειο κατέγραψε
εντυπωσιακή άνοδο 769,9%.
Σε απόλυτους αριθμούς τα Χανιά
το συγκεκριμένο διάστημα είχαν
3.398 επισκέπτες από το εξωτερικό λιγότερους, ενώ στο Ηράκλειο κατέφθασαν 11.543 περισσότεροι. Μέρα με τη μέρα τίθεται όλο και πιο ξεκάθαρα η ανεπάρκεια σοβαρού στρατηγικού
σχεδιασμού για τον τουρισμό και
η ανάγκη αφύπνισης αυτοδιοικητικών και φορέων.

T

ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΑ “Χ.Ν.”
ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΑΜΑΡΙΑΣ

Τεράστια ζημιά
για την τοπική
οικονομία από τη
ραγδαία μείωση των
διεθνών αφίξεων

Στο Ηράκλειο
κατευθύνονται
πλέον
οι χειμερινοί
επισκέπτες

Οικονομική “ανάσα”

Στην κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών και της μισθοδοσίας των εργαζομένων που εκκρεμούν από τις αρχές του 2018 αναμένεται να προχωρήσει από μέρα σε
μέρα ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς έπειτα από ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για άμεση τακτοποίηση των
οφειλών των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (Φ.Δ.Π.Π.).

» Σελ. 7
ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΕΦΡΟΥ “IATOS”

Ξαφνικός “θάνατος”
» Eκλεισε αφήνοντας απλήρωτους εργαζομένους

» Σελ. 3
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

Η κρίση
φέρνει
κατάθλιψη
- φοβίες

Ηχούν... τύμπανα
οικονομικού πολέμου

» Σελ. 11
ΜΕΣΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Ενας μεγάλης κλίμακας παγκόσμιος εμπορικός πόλεμος δεν έχει ξεσπάσει ακόμη, αλλά οι αγορές δεν
έχουν σταματήσει να ανησυχούν για το ενδεχόμενο αυτό και οι αναλυτές να προειδοποιούν για το πιθανό κόστος. Το αν οι ανησυχίες αυτές παραμείνουν,
θα εξαρτηθεί κυρίως από τις αποφάσεις, τα tweets
και τις επίσημες ανακοινώσεις της Ουάσιγκτον και
του Πεκίνου, αλλά φαίνεται σίγουρο ότι η αβεβαιότητα θα διαρκέσει τουλάχιστον έναν μήνα ακόμη.

» Ο ψυχίατρος
Αντώνης Λιοδάκης
μιλά για την άλλη
διάσταση της
οικονομικής
ανέχειας

» Σελ. 9

» Σελ. 24

ΣΕ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

διαβάστε ακόμα

Aεροναυτική άσκηση

• Κραυγή αγωνίας από γονείς Eιδικού Σχολείου

» Σελ. 8
• Eκθεση για τη ρατσιστική βία στην Ελλάδα

» Με τη συμμετοχή Ελλάδας, Η.Π.Α. και Ισραήλ

» Σελ. 13
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ”

» Σελ. 15
• Οι πιο συχνοί λόγοι που η απιστία
“φουντώνει” την Aνοιξη

» Σελ. 25
• Αποστολή στη Σπάρτη για τον ΑΟΧ/Κισσαμικό

» Ολη η αθλητική επικαιρότητα στις σελίδες 59 - 62

Αγωνία για το αύριο
» Η δημοσιογραφική ομάδα του
Γ.Ε.Λ. Ν. Κυδωνίας περιμένει την ανταπόκριση
των τοπικών αρχών στην πρωτοποριακή
πρόταση που κατέθεσε για την περιοχή
των Αγίων Αποστόλων

» Σελ. 5

Καταναλωτές
- παραγωγοί
ρεύματος
» Επισημάνσεις
Σταθάκη από
τα Χανιά

» Σελ. 6

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ “ΚΑΣΠΕΡ”

Από
αδέσποτος
στα Χανιά,
θεραπευτής
στη
Γερμανία
» Σελ. 10

