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HXHΡΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΣΕΛ. 16

ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΕΛΙΖΑΣ
ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ
ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ ΣΕΛ. 9

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΠΑΣ:
Ο ΣΥΡΙΖΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ
ΠΡΩΤΟ ΚΟΜΜΑ
ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΕΛ. 8

ΣΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΜΥΡΟΥ

Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Οι συνδυασμοί
Σύγχρονο
όχημα
για περιπολίες

1.300 ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ

Χιλιάδες
έφηβοι
«βούλιαξαν»
τον Βόλο!
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία
η μεγαλύτερη πολιτιστική
συνάντησηεφήβων
στην Ελλάδα ΣΕΛ. 5

Ολοι όσοι ανά δήμο και τοπική κοινότητα διεκδικούν
ψήφο στις επικείμενες δημοτικές εκλογές
Στις 11 Μαΐου η ανακήρυξη από το Πρωτοδικείο Βόλου



Το 4Χ4 τύπου SUV αποτελεί
δωρεά της εταιρείας
Αφοι Παπαϊωάννου
Ιντερκάτ ATEBE ΣΕΛ. 9

και οι ανεξάρτητοι
λοκληρώθηκε προχθές Κυριακή τα μεσάνυχτα στο Πρωτοδικείο Βόλου η κατάθεση υποψηφιοτήτων από συνδυασμούς, ανεξάρτητες κινήσεις τοπικών κοινοτήτων και μεμονωμένους υποψήφιους στα συμβούλια τοπικών κοινοτήτων. Είναι
χαρακτηριστικό ότι συνολικά οι συνδυασμοί που κατατέθηκαν στη Μαγνησία είναι 29,
ενώ οι δηλώσεις υποψηφιοτήτων που υποβλήθηκαν συνολικά συμπεριλαμβανομένων
και των μεμονωμένων υποψηφίων και των ανεξάρτητων κινήσεων στα τοπικά συμβούλια είναι 98. Ο «Κλεισθένης» φαίνεται ότι φέρνει μεγάλες αλλαγές στις εκλογές για τα
τοπικά συμβούλια. ΣΕΛ. 14

Ο

ΕΚΔΗΛΩΘΗΚΑΝ ΣΧΕΔΟΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΡΙΑ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΦΩΤΙΕΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΗ ΩΡΑ ΣΕΛ. 7

Ο Περιφερειακός
Τύπος της χώρας
απειλείται
Η εξοντωτική φορολογική
και ασφαλιστική επιβάρυνση
πνίγει τις εφημερίδες
Νομοθετήθηκε με καθυστέρηση μηνών η ανάγκη λήψης
μέτρων ενίσχυσης του Τύπου. Ζητούμε διάλογο και ουσιαστική υποστήριξη του επαρχιακού Τύπου για την επιβίωση και τη μετεξέλιξή του.
Ο Περιφερειακός Τύπος της χώρας απειλείται. Η αύξηση
της φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών στον εκδοτικό κλάδο, πνίγουν τις εφημερίδες, υποθηκεύουν την αναγκαία μετάβαση των επιχειρήσεων Τύπου στη νέα εποχή, και
σε συνδυασμό με τη διαρκή κατάργηση, τα τελευταία χρόνια,
όποιων ρυθμίσεων υπήρξαν υπέρ του, απειλούν την υπόσταση όλων των επιχειρήσεων περιφερειακού Τύπου και την
εργασία σ' αυτές.
Οι Ενώσεις του περιφερειακού και κλαδικού Τύπου (ΣΗΠΕΕΙΕΤ-ΕΔΙΠΤ) έχουν επανειλημμένα και μέχρι και πρόσφατα
καταθέσει σειρά προτάσεων για την υποστήριξη του Τύπου
και την εργασία σ' αυτόν στην ελληνική περιφέρεια.
Το υπουργείο Οικονομικών με την από 23/1/2019 ανακοίνωσή του, υποσχέθηκε μέτρα σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και συνάμα διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους
για την τελική τους μορφή.
Όλο αυτό το διάστημα, ο ΣΗΠΕ και οι συνεργαζόμενες μ'
αυτόν Ενώσεις, επέμειναν εις μάτην στην ανάγκη να συναντηθούν με τα συναρμόδια υπουργεία για τη διαμόρφωση αυτών των μέτρων.
Μόλις στις 17/4/2019 κατατέθηκε και ψηφίστηκε εμβόλιμη σε αλλότριο νομοσχέδιο τροπολογία, που αφορά στη
μελλοντική κατάρτιση προγραμμάτων ενίσχυσης των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων. Ο γενικός της χαρακτήρας, η κοινοβουλευτική μέθοδος που επιλέχθηκε για την
προώθησή της και κυρίως η έλλειψη διαλόγου, που τουλάχιστον θα μπορούσε να αποσαφηνίσει τις κυβερνητικές
προθέσεις, σε συνδυασμό με την επίμονη διατήρηση όλων
εκείνων των επαχθών ρυθμίσεων που απειλούν τον Τύπο,
προκαλούν αναπόφευκτα την αντίδραση μας.
Διεκδικούμε γιατί οι ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης
απειλούν τον κλάδο μας με κλείσιμο ή συρρίκνωση σε βάρος
της ενημέρωσης των τοπικών κοινωνιών και της τοπικής οικονομίας. Υπερασπιζόμαστε την επιβίωση και την προοπτική
του περιφερειακού και τοπικού Τύπου, με οδηγό την αποκατάσταση της ισονομίας και της δικαιοσύνης.
☛ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 6

Χανιώτ
ικα νέα
Χανιώτικα
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΙΜΗ

www.haniotika-nea.gr / e-mail: info@haniotika-nea.gr

0,80€

ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ

Επτά οι δήμοι
Πολλοί οι υποψήφιοι

Εξι υποψήφιοι
περιφερειάρχες
Μεταξύ έξι συνδυασμών καλούνται να επιλέξουν
περιφερειάρχη και περιφερειακούς συμβούλους οι
πολίτες της Κρήτης. Σταύρος Αρναουτάκης, Μιχάλης Κριτσωτάκης, Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης,
Γιώργος Πιαγκαλάκης, Γιώργος Σπυρόπουλος και
Μανώλης Συντυχάκης ζητούν την ψήφο των Κρητικών.

» Σελ. 10
ΑΠΟ 10 ΕΩΣ 31 ΜΑΪΟΥ

Εγγραφές - επανεγγραφές
σε παιδικούς & βρεφικούς
σταθμούς Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.
» Σελ. 13
ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Παραμένει η ανησυχία
» 25 επίδοξοι δήμαρχοι και περισσότεροι από 1.000 υποψήφιοι
δημοτικοί σύμβουλοι σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα
Περισσότεροι από χίλιοι είναι οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι που ζητούν την ψήφο των πολιτών του νομού Χανίων στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές.
Είκοσι πέντε επικεφαλής κατέθεσαν τους συνδυασμούς
τους στο Πρωτοδικείο Χανίων για τις εκλογές στους
δήμους του νομού, ενώ 218 ήταν και οι ξεχωριστοί με-

μονωμένοι υποψήφιοι στις τοπικές κοινότητες κάτω
των 300 κατοίκων που εκλέγουν έναν τοπικό σύμβουλο.
Πέρα από τους 8 υποψήφιους δημάρχους στα Χανιά,
στη Γαύδο έχουμε 3, στον Αποκόρωνα 4, στα Σφακιά
2, στην Κίσσαμο 3, σε Κάντανο - Σέλινο 2 και στον Πλατανιά 3.

» Σελ. 8 - 9

» Νέα παρέμβαση της Ανοικτής Πρωτοβουλίας
για τους χειρισμούς της Fraport

» Σελ. 15

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ:

Απειλή αφανισμού για τον Περιφερειακό Τύπο
» Λόγω της εξοντωτικής φορολογικής και ασφαλιστικής επιβάρυνσης
» Κοινή ανακοίνωση των εφημερίδων - μελών του Σ.Η.Π.Ε.

» Σελ. 16

ΑΝΤIΔΡΟΥΝ Ε.Ε. - Η.Π.Α.

Τουρκικές προκλήσεις
στην Κυπριακή Α.Ο.Ζ.
» Σελ. 20

διαβάστε ακόμα
• Στο σφυρί οικόπεδο - “φιλέτο”
της Ενωσης Κυδωνίας - Κισσάμου

» Σελ. 5
• Εργασίες αποκατάστασης στον δρόμο προς Ομαλό

» Σελ. 6
• Το αστικό πράσινο στο επίκεντρο ημερίδας στα Χανιά

» Σελ. 7
• Οι νοτιάδες προκάλεσαν ζημιές σε καλλιέργειες

» Σελ. 14
• “Εσπασαν” τα ισόβια για τους δολοφόνους
του Λουκμάν

» Σελ. 18
• Ψήφο εμπιστοσύνης ζητά η κυβέρνηση μετά
την πρόταση δυσπιστίας κατά του Παύλου Πολάκη

» Σελ. 19
• Προς παράταση το μπαράζ Πλατανιά - Ο.Φ.Η.

» Ολη η αθλητική επικαιρότητα στις σελίδες 49 - 54

ΧΡΟΝΙΚΑ

ΤΡΙΤΗ

7 ΜΑΪΟΥ 2019

Αρ. Φύλλου 5701
Τιμή φύλλου 0.60 €

ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Μιχαηλίδου
Εύα, αθλήτρια
του Α.Σ.
Γαία Δράμας

σελ.: 14

www.xronikadramas.gr

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΕΑ
Δημιουργήθηκε η
«Ευρωπαϊκή Συμμαχία
Βάμβακος, (ECA)»
ΣΕΛ. 17-19

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ο Δημήτρης
Καιρίδης
υπ. Ευρωβουλευτής
Ν.Δ. σήμερα
στη Δράμα
σελ.: 9

Ύστερα από συνάντηση με τον
πρόεδρο της ΝΔ στο Νευροκόπι

Λύσεις για τις
ελληνοποιήσεις περιμένουν
οι πατατοπαραγωγοί
σελ.: 8

Από το Υπουργείο
Ενέργειας διαφαίνεται
η χρηματοδότηση
της καπναποθήκης
σελ.: 3

ΣΤΟ ΚΑΔΡΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ-Κ. ΒΡΥΣΗ 1-2

σελ.: 15
Σφράγισαν
την παραμονή
οι φιλοξενούμενοι

24

ΣΕΛΙΔΕΣ

ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ
Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

Σπανός:
Θα συζητήσω
με Μπύρο και θα
αποφασίσουμε

σελ.: 12

Η ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΠΝΙΓΕΙ ΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ

Ο Περιφερειακός Τύπος
της χώρας απειλείται
Ν

ομοθετήθηκε με καθυστέρηση
μηνών
η ανάγκη λήψης μέτρων
ενίσχυσης του Τύπου.
Ζητούμε διάλογο και ουσιαστική υποστήριξη του
επαρχιακού Τύπου για την
επιβίωση και τη μετεξέλιξή
του.
Ο Περιφερειακός Τύπος
της χώρας απειλείται. Η
αύξηση της φορολογίας και

των ασφαλιστικών εισφορών στον εκδοτικό κλάδο,

πνίγουν τις εφημερίδες,
υποθηκεύουν την αναγκαία μετάβαση των επιχειρήσεων Τύπου στη νέα εποχή, και σε συνδυασμό με
τη διαρκή κατάργηση, τα
τελευταία χρόνια, όποιων
ρυθμίσεων υπήρξαν υπέρ
του, απειλούν την υπόσταση όλων των επιχειρήσεων
περιφερειακού Τύπου και
την εργασία σ’ αυτές.
σελ.: 11

Κατεβάστε την εφαρμογή
Taxaki ΔΩΡΕΑΝ

tαxαki
Καλέστε με αστική χρέωση στο

2521 200 200

η νέα εμπειρία στην μετακίνηση

ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 10 ΤΟ ΠΡΩΙ
ΕΩΣ ΤΙΣ 3 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

Χωρίς
τραυματιοφορείς
το Νοσοκομείο
σελ.: 7
την Πέμπτη

