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διαβάστε ακόμα
• Γενετικό υλικό από την Ουκρανία στέλνεται  

  στα Χανιά για διάσωση! 
» Σελ. 8 

• Εντείνονται οι εξαρτήσεις εν μέσω  

  κοινωνικής ανασφάλειας 
» Σελ. 10 

• Η πανδημία “φρέναρε” την πρόληψη του καρκίνου  
» Σελ. 11 

   • Πέθανε η π. υπουργός Μαριέττα Γιαννάκου  
» Σελ. 18 

• Πώς επηρεάζει την τουριστική βιομηχανία  

  η κρίση στην Ουκρανία  
» Σελ. 21 

• Πόσο κοντά είναι ο κόσμος των “άβαταρ”;  

» Σελ. 30 - 31

Σενάρια ελπίδας 
αλλά και τρόμου

» Επιβεβαιώθηκε η έναρξη των διαπραγματεύσεων με τον  
   Πούτιν να θέτει σε συναγερμό τις δυνάμεις για τα πυρηνικά

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Σενάρια ελπίδας αλλά και τρόμου για την 
εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία, γεν-
νούν τα γεγονότα των τελευταίων ωρών.   

Η ουκρανική προεδρία ανέφερε πως αποδέχθηκε τη διε-
ξαγωγή διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία, με την ευχή 
να οδηγηθούμε σε ειρήνευση. Την ίδια ώρα όμως, ο 
πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε τη στρα-
τιωτική διοίκησή του να θέσει τις ρωσικές δυνάμεις 
αποτροπής, μια αναφορά στις μονάδες που περιλαμ-
βάνουν τα πυρηνικά όπλα, σε συναγερμό, επικαλού-

μενος τις επιθετικές δηλώσεις ηγετών κρατών - μελών 
του ΝΑΤΟ και τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της 
Μόσχας. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά σε νέες κυρώσεις, ενώ 
με απόφαση του πρωθυπουργού, η Ελλάδα ανταπο-
κρινόμενη στο αίτημα της Ουκρανίας, σε συνεννόηση 
με τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ, τους εταίρους της 
στην Ε.Ε. απέστειλε αμυντικό υλικό και σημαντική αν-
θρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία. 

 
» Σελ. 19, 24 & 25 

ΑΠΟ ΟΥΚΡΑΝΟΥΣ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ 

«Όχι» στον πόλεμο 
» Συγκέντρωση χθες στην πλατεία της Αγοράς 

» Σελ. 9 

 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΤΑ ΤΟΠΟΛΙΑ  

Αποτελεσματικότητα  
- νομιμότητα  

» Κάτοικοι ζητούν την ολοκλήρωση της παράκαμψης 
με σεβασμό στο περιβάλλον 

» Σελ. 6 - 7 

 
ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΛΙΚΙΑΝΟΥ  

Ένα τραγούδι για  
τη γέφυρα Κερίτη...  

» Σελ. 28 - 29

Γράφουν σήμερα  
στα “Χ.ν.” 

• Ο παραλογισμός των “ειδικών    
  στρατιωτικών επιχειρήσεων”  
  στην Ουκρανία  

 
» Σελ. 4 

• Τι πραγματικά συμβαίνει  
  στην Ουκρανία  
 

» Σελ. 17 

• Τα Μυστικά του Κήπου 
 
 

» Σελ. 27 

• Παρασκακιστικά  
 

» Σελ. 48 

Γράφει ο Γιάννης Α. Φίλης

Γράφει ο Γιώργος Ατσαλάκης

Γράφει ο Κώστας Λιονουδάκης

Γράφει ο Σάκης Κουβάτσος

Ενδείξεις αποκλιμάκωσης 
εμφανίζει ο κορωνοϊός στα 
Χανιά, σύμφωνα με τα τελευ-
ταία αποτελέσματα από τον 
Μοριακό Αναλυτή του Νοσο-
κομείου. Όπως ανέφερε στα 
“Χ.ν.” ο διοικητής του Νοσο-

κομείου Χανίων, Γιώργος Μπέ-
ας, από τα χθεσινά στοιχεία, 
«φαίνεται μία ήπια αποκλι-
μάκωση με βάση τα στοιχεία 
των θετικών στο σύνολο των 
δειγμάτων». 

» Σελ. 5

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ 
Ενδείξεις αποκλιμάκωσης

ΜΕΤΑ ΤΟ “ΔΙΠΛΟ” ΣΤΗ ΡΟΔΟ 

Βλέπουν άνοδο  
τα Χανιά!  

» Αθλητική επικαιρότητα στις σελίδες 47 - 54 


