
Προσχεδιασµένο έγκληµα 

Επιβεβαίωση ότι ο 34χρονος, που έπεσε νεκρός από τις µαχαιριές του 45χρονου 

οπαδού της Χρυσής Αυγής, στο Κερατσίνι, χτυπήθηκε σε ενέδρα και όχι κατά 

τη διάρκεια συµπλοκής αποτελεί ανακοίνωση του αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ, για τις 

λεπτοµέρειες και τους χρόνους που εξελίχτηκε η υπόθεση, η οποία κατέληξε στην 

δολοφονία, µετέδωσε το ΑΠΕ. Στον εισαγγελέα Πειραιά οδηγήθηκε µετά τις 8 το 

βράδυ ο 45χρονος. Με ένταση «έκλεισε» το αντιφασιστικό συλλαλητήριο  

στο Κερατσίνι. Επίθεση δέχθηκε ο Π. Καµµένος, ενώ κατευθυνόταν προς  

τον χώρο του συλλαλητηρίου.
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

ΤΟ ΤΕΕ ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΖΕΙ ΤΗ ∆ΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΝΕΑΡΟΥ  

ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΑΛΗ

Πρωτοβουλία για τη ∆ηµοκρατία

ΣΕΛ. 2  áôæÝíôá èåìÜôùí ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 3  èÝìáôá ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 4  äéåèíÞ èÝìáôá

ΣΕΛ. 5  åëëçíéêÞ ðñáãìáôéêüôçôá

ΣΕΛ. 6  ðñùôïóÝëéäá åöçìåñßäùí

ΣΕΛ. 7- 8  áðïêüììáôá åöçìåñßäùí

Åìâñüíôçôç ç êïéíùíßá, óáóôéóìÝíïò êáé áíßêáíïò 

ï ðïëéôéêüò êüóìïò, åìöáíßóôçêáí ÷ôåò ôï ðñùß 

óôï Üããåëìá ôçò äïëïöïíßáò ôïõ Ðáýëïõ Öýóóá, 

äåäçëùìÝíïõ áíôéöáóßóôá, áðü Ýíáí Üíèñùðï 

ðïõ Ýöôáóå óôï óçìåßï ôïõ öüíïõ ìå óêïðü íá 

óêïôþóåé êáé áìÝóùò ìåôÜ äÞëùóå ïðáäüò ôçò 


Ç óôÜóç êáé ôùí äõï ðëåõñþí – êïéíùíßáò êáé ðï-

ëéôéêþí – åßíáé åîü÷ùò áíçóõ÷çôéêÞ. Êé áõôü ãéáôß:

Ðåñéóóüôåñåò áðü 40 åðéèÝóåéò Ý÷ïõí êÜíåé ôï 

ôåëåõôáßï åîÜìçíï óå üëç ôç ÷þñá ìÝëç Þ ößëïé 

(êáôÜ äÞëùóÞ ôïõò) ôçò «×ñõóÞò ÁõãÞò», ïé 

ïðïßåò Ý÷ïõí äçìïóéïðïéçèåß êáé Üñá èá Ýðñåðå 

êïéíùíßá êáé ðïëéôéêÞ çãåóßá, ü÷é ìüíï íá ôéò ãíù-

ñßæïõí, áëëÜ êáé íá Ý÷ïõí áíôéäñÜóåé óõãêåêñé-

ìÝíá êáé áðïöáóéóôéêÜ. ¼ëåò ïé åðéèÝóåéò Ýãéíáí 

óå âÜñïò áíèñþðùí ðïõ åêöñÜæïõí áðüøåéò ôéò 

ïðïßåò äçëþíåé, åðéóÞìùò, ç «×ñõóÞ ÁõãÞ» üôé 


Ìïñöþìáôá, üðùò áõôü ôçò «×ñõóÞò ÁõãÞò», 

äéäÜóêåé ç éóôïñßá, åìöáíßæïíôáé êáé ìåãåèý-

íïíôáé óå ðåñéüäïõò êáôÜ ôéò ïðïßåò ïé ëáúêÝò 

ìÜæåò âéþíïõí áðáñÜäåêôá ðïóïóôÜ áíåñãßáò 

êáé åîïíôùôéêÝò êáôáóôÜóåéò áíÝ÷åéáò, üðùò 

áõôÝò ðïõ Ý÷ïõí äçìéïõñãÞóåé ïé «ìíçìïíéáêÝò» 

ðñáêôéêÝò, ìå ôç óýìðëåõóç ôùí Üëëïôå ìåãÜëùí 

êïììÜôùí. Óå êÜèå ðåñßðôùóç, äéäÜóêåé ðÜíôá ç 

éóôïñßá, ôá ìïñöþìáôá áõôÜ áõôïáðïêáëïýíôáé 

«åèíéêïóïóéáëéóôéêÜ», äçëþíïõí üôé êüðôïíôáé ãéá 

ôá ëáúêÜ óõìöÝñïíôá, áëëÜ óôçí ðñÜîç, óôçñßæïõí 

ôçí äéåýñõíóç ôçò åêëïãéêÞò ôïõò âÜóçò, óôçí 

ðñüêëçóç åðåéóïäßùí êáé ôç äéÜðñáîç áêüìç êáé 

äïëïöïíéþí.

ÌåôÜ áðü ôç ÷ôåóéíÞ äïëïöïíßá, ïýôå ç êïéíùíßá, 

ïýôå ïé ðïëéôéêïß Ý÷ïõí ðåñéèþñéï íá äçëþíïõí  

ðùò äåí ãíùñßæïõí…

Το ΤΕΕ εξέδωσε δελτίο Τύπου με το 

οποίο καταδικάζει τη δολοφονία του νε-

αρού στην Αμφιάλη από φασιστικά (κατά 

δήλωσή τους) στοιχεία. Αναλυτικά το 

δελτίο Τύπου έχει ως εξής:  «Όχι μόνο 

αποτροπιασμό και θλίψη προκαλούν γε-

γονότα στη χώρα μας, όπως η δολοφο-

νία του 34χρονου Παύλου Φύσσα στην 

Αμφιάλη, από έναν 45χρονο, ο οποίος 

ομολόγησε την πράξη του και παραδέ-

χθηκε ότι ανήκει στη Χρυσή Αυγή, αλλά 

εντείνουν την ανασφάλεια, προκαλούν 

την ανησυχία και τον προβληματισμό 

στους πολίτες και επιβεβαιώνουν ότι η 

χώρα έχει μπει σε τροχιά επικίνδυνων 

εξελίξεων. Με τα κηρύγματα μίσους της 

φασιστικής οργάνωσης, να μετατρέπο-

νται πλέον σε εγκληματικές ενέργειες, 

οφείλουν όλοι να αντιληφθούν, ότι με 

φραστικές καταδίκες, δεν αντιμετωπί-

ζεται μια κατάσταση, την οποία έχουν 

υποθάλψει όλο το προηγούμενο διάστη-

μα – δίχως καν να το έχουν αντιληφθεί 

– πολλοί και από πολλές πλευρές. Θα 

πρέπει, επίσης, να συνειδητοποιήσουν 

όλοι, πως η συνεχιζόμενη αποσάθρωση 

του κοινωνικού ιστού, η οποία επιδιώ-

χθηκε και συνεχίζει να επιδιώκεται, με 

αλαζονικές πολιτικές και «μνημονιακές» 

πρακτικές, εκτρέφει – όπως έχει διδάξει 

η ιστορία – τέτοια νοσηρά φαινόμενα, 

απειλώντας ευθέως τη Δημοκρατία. Το 

ΤΕΕ και σύσσωμος ο τεχνικός κόσμος, 

πέρα από την απερίφραστη καταδίκη 

του συγκεκριμένου γεγονότος και την 

έκφραση βαθύτατης λύπης προς τους 

γονείς, συγγενείς και φίλους του νεα-

ρού Παύλου Φύσσα, καλεί την κυβέρνη-

ση, όλα τα κόμματα και όλους τους αρ-

μόδιους, να διαισθανθούν τον τεράστιο 

κίνδυνο που αντιμετωπίζει η χώρα και ν’ 

αναστρέψουν με κάθε τρόπο, σε κάθε 

χώρο και σε οποιοδήποτε επίπεδο, αυτή 

την πορεία. Δηλώνουμε ότι σε μια τέτοια 

προσπάθεια θα είμαστε παρόντες”.

«Αλαζονικές πολι-

τικές και «µνηµο-

νιακές» πρακτι-

κές, εκτρέφουν, 

όπως έχει διδάξει 

η ιστορία, τέτοια 

νοσηρά φαινόµε-

να, απειλώντας 

ευθέως τη ∆ηµο-

κρατία» τονίζει το 

ΤΕΕ.



   Η ∆ιεθνής Έκθεση Climatherm - Energy 

2014 θα πραγµατοποιηθεί από τις 6 ως 

τις Μαρτίου 2014, στο Εκθεσιακό Κέντρο 

Metropolitan Expo, στο ∆ιεθνή Αερολιµένα 

Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, 

η έκθεση –που τελεί υπό την αιγίδα του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & 

Κλιµατικής Αλλαγής- θα προβάλλει µε τον 

καλύτερο τρόπο τους τοµείς των Ανανεώσι-

µων Πηγών Ενέργειας , των φωτοβολταϊκών 

, της γεωθερµίας , του φυσικού αερίου , του 

κλιµατισµού , της θέρµανσης µε έµφαση 

στα ενεργειακά τζάκια, τη βιοµάζα και τους 

καυστήρες πέλετ, του εξαερισµού, της βιο-

µηχανικής ψύξης , της ηλιακής ενέργειας, 

της ύδρευσης, της αφαλάτωσης,  καθώς 

και τον τοµέα της ενεργειακής αναβάθµι-

σης κτιρίων, παρουσιάζοντας όλες τις νέες 

εξελίξεις της σύγχρονης τεχνολογίας.

Πληροφορίες: Τηλ.: 210.9356110, 

2109315073, email: info@climatherm.gr

Το 10ο ∆ιεθνές Συνέδριο Σηµειωτικής µε 

θέµα: «Κόσµοι που αλλάζουν & Σηµεία των 

καιρών» θα διεξαχθεί στην πόλη του Βόλου 

από τις 4 ως τις 6 Οκτωβρίου 2013. Το συ-

νέδριο συνδιοργανώνεται από την Ελληνική 

Σηµειωτική Εταιρεία και το Πανεπιστήµιο 

Θεσσαλίας (Σχολή Επιστηµών του Ανθρώπου 

και Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών).

Η Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου 

προσκαλεί για την υποβολή προτάσεων 

προερχόµενες από ένα ευρύ διεπιστηµονικό 

και θεωρητικό φάσµα, όπως διαφορετικά 

σηµειωτικά παραδείγµατα, µεταδοµιστικές 

και µετανεωτερικές προσεγγίσεις, κοινω-

νική σηµειωτική, θεωρίες πολιτισµού και 

επικοινωνίας. Οι βασικοί θεµατικοί άξονες 

είναι οι εξής: αναδυόµενοι κόσµοι, κόσµοι 

σε σύγκρουση, κοσµοεικόνες/κοσµοθεω-

ρίες.

Πληροφορίες: http://semio2013.uth.gr/
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

22-25
Σεπτεµβρίου

2013

 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυ-

σικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήµης 

Υλικών (ΠΣΦΣΚ)  

AΘΗΝΑ

Η πρόκληση της "έξυπνης εξειδίκευσης":  

Ευκαιρία ή απειλή για την Ελλάδα της περι-

φέρειας της Ευρώπης;

ΑΘΗΝΑ

Τοµέας Φυσικής της ΣΕΜ-
ΦΕ-ΕΜΠ, Τµήµα Φυσικής 
Παν. Αθηνών, "∆ηµό-
κριτος", Εθνικό Ίδρυµα 
Ερευνών, ΤΕΙ Πειραιά

Ινστιτούτο Εκπαίδευσης 
και Επιµόρφωσης Μελών 
ΤΕΕ

25
Σεπτεµβρίου

2013

"Innovative, Open 

and Economically Sustainable Models of 

Creative Production"

ΑΘΗΝΑ

Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίω-
σης (ΕΚΤ) 

30
Σεπτεµβρίου

1
Οκτωβρίου

2013

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 Η Ελληνική Εταιρεία Επιστηµόνων Πλη-

ροφορικής και Επικοινωνιών, το Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήµιο 

Μακεδονίας και άλλοι φορείς, διοργανώνουν το 

17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής (PCI 

2013), οι εργασίες του οποίου ξεκινούν σήµερα 

19 και ολοκληρώνονται στις 21 Σεπτεµβρίου 

2013, στο ξενοδοχείο MET Hotel στη Θεσσαλο-

νίκη. Το συνέδριο διεξάγεται ταυτόχρονα µε το 

6ο Βαλκανικό Συνέδριο Πληροφορικής - BCI 

2013.

ΤΗΝΟΣ
Ξεκινούν σήµερα –και ολοκληρώνονται στις 

21 Σεπτεµβρίου 2013- οι εργασίες του διεθνούς 

συνεδρίου µε τίτλο “Water Is Necessary for 

Life, WIN4LIFE”, που διοργανώνει το Εθνικό 

Μετσόβιο Πολυτεχνείο -σε συνεργασία µε το 

∆ήµο Τήνου- στο Ίδρυµα Τηνιακού Πολιτισµού. Έκθεση “Climatherm – Energy 2014”

«Κόσµοι που Αλλάζουν & Σηµεία των Καιρών» 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Χρήστος Σπίρτζης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Γεώργιος Π. Καραλής

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

∆ιεθνές forum µε θέµα: "Women Lead the 

Success in the Economy", θα πραγµατοποιηθεί  

από τις 5 ως τις 7 ∆εκεµβρίου 2013 στην Αθήνα, στο 

Συνεδριακό Κέντρο του Εµπορικού και Βιοµηχανι-

κού Επιµελητηρίου Αθηνών - Αίθουσα «Ερµής». Ο 

τίτλος της εκδήλωσης –όπως υπογραµµίζεται σε 

ανακοίνωση- επιλέχθηκε µε σκοπό να αναδείξει 

τον σηµαντικό και ενεργό ρόλο των γυναικών στην 

παρούσα κατάσταση της οικονοµικής κρίσης που 

αντιµετωπίζει η Ευρώπη και ιδιαίτερα οι χώρες του 

Νότου, µε επίκεντρο την Ελλάδα και τη συνεχιζόµε-

νη ύφεση παγκοσµίως.  Πληροφορίες: http://www.

eedege-congress.eu/

Γυναίκες και  
οικονοµική κρίση
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

«Σήµερα Πέµπτη, 19 Σεπτεµβρίου 2013 συµµετέχουµε µαζικά στη δεύτερη 

ηµέρα Πανδηµοσιοϋπαλληλικής Απεργίας», τονίζει η Ε.Ε. της Α.∆.Ε.∆.Υ. 

σε ανακοίνωση της και ταυτοχρόνως υπογραµµίζει ότι «χαιρετίζει τους 

εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές, που συµµετείχαν µαζικά και δυναµικά 

στις µεγαλειώδεις απεργιακές συγκεντρώσεις, που πραγµατοποιήθηκαν 

τόσο στην Αθήνα όσο και στις µεγάλες πόλεις της Περιφέρειας, στο πλαί-

σιο της 48ωρης Απεργίας Α.∆.Ε.∆.Υ. Η µαζική συµµετοχή στις Απεργια-

κές Συγκεντρώσεις (στην Αθήνα διαδήλωσαν συνολικά περισσότεροι από 

120.000) αναδεικνύει, για ακόµα µία φορά, την αντίσταση της ελληνικής 

Κοινωνίας µπροστά στην αναλγησία όλων εκείνων που εµµένουν στην ίδια 

σκληρή, αντιλαϊκή, αντεργατική και ταυτόχρονα αναποτελεσµατική και 

αδιέξοδη πολιτική. Η Α.∆.Ε.∆.Υ. µαζί µε όλες τις Οργανώσεις του Συνδι-

καλιστικού Κινήµατος στο ∆ηµόσιο Τοµέα έστειλαν µήνυµα καθαρό, δυνα-

µικό και αδιαπραγµάτευτο τόσο στην Κυβέρνηση όσο και στην Τρόικα ότι 

είναι αποφασισµένοι να βάλουν φραγµό στο ξεπούληµα των Υπηρεσιών 

της Υγείας, της Παιδείας, της Πρόνοιας και της Ασφάλισης, να ανατρέψουν 

την πολιτική της διάλυσης συνολικά του ∆ηµοσίου Τοµέα, καθώς και την 

πολιτική της κατάργησης των µισθολογικών, εργασιακών και ασφαλιστι-

κών δικαιωµάτων και των απολύσεων-διαθεσιµοτήτων». Η ανακοίνωση 

καταλήγει αναφέροντας ότι:  

 «Σε κάθε περίπτωση δηλώνουµε ότι θα συνεχίσουµε και θα κλιµακώ-

σουµε τους αγώνες µαζί µε τους εργαζόµενους στον Ιδιωτικό Τοµέα, τους 

άνεργους και τα άλλα στρώµατα της κοινωνίας που πλήττονται απ’ τις µνη-

µονιακές πολιτικές. Ο αγώνας δεν σταµατά εδώ. Θα συνεχίζουµε ενωµένοι 

για την ανατροπή αυτών των πολιτικών που οδηγούν σε µια πρωτοφανή 

ανθρωπιστική καταστροφή!»

Μήνυµα συµπαράστασης προς στους αγωνιζόµενους εργαζόµενους στο ∆ηµό-

σιο Τοµέα απέστειλε η Γενική Γραµµατέας της PSI, Ρόζα Παβανέλι:

 Στο µήνυµα µεταξύ άλλων αναφέρεται ότι: «Εκ µέρους της ∆ιεθνούς των ∆η-

µοσίων Υπηρεσιών (PSI) που εκπροσωπεί πάνω από 20 εκατοµµύρια γυναίκες 

και άνδρες στο δηµόσιο, θέλω να εκφράσω την υποστήριξή µου στην Α∆Ε∆Υ και 

στον αγώνα της για τα εργασιακά δικαιώµατα και την αντίδρασή της ενάντια στις 

πολιτικές που επιβάλλουν η ελληνική κυβέρνηση και η τρόικα. Η PSI εκφράζει 

την ανησυχία της για τις συνεχείς επιθέσεις κατά των δηµοσίων υπηρεσιών και 

για τα µέτρα λιτότητας που επιβάλλονται στην Ελλάδα. Οι ποιοτικές δηµόσιες 

υπηρεσίες είναι η βάση των δηµοκρατικών κοινωνιών και των επιτυχηµένων 

οικονοµιών. Οι συνεχείς επιθέσεις στην Παιδεία, την Υγεία και την Κοινωνική 

ασφάλιση θα έχουν επίπτωση στην απασχόληση των σηµερινών και αυριανών 

γενεών και θα καταστρέψουν το κοινωνικό κράτος. Η PSI καλεί την ελληνική 

κυβέρνηση να δεσµευτεί σε κοινωνικό διάλογο και συλλογικές διαπραγµατεύ-

σεις, γιατί είναι οι µόνοι τρόποι που µπορούν να µας βγάλουν από την κρίση και 

να συντελέσουν στην επανίδρυση των δηµοκρατικών δοµών».

Το ερχόµενο Σάββατο στις 21 Σεπτεµβρίου αναµένεται να συνεδριάσει το 

Γενικό Συµβούλιο της Α∆Ε∆Υ για να αποφασίσει µε βάση τις προτάσεις των 

γενικών συνελεύσεων των εργαζοµένων και των Οµοσπονδιών, το µέλλον 

των κινητοποιήσεων. Από την πλευρά της η ΓΣΕΕ «µε βάση τις αποφάσεις 

της Εκτελεστικής της Επιτροπής καλεί άµεσα τα Εργατικά Κέντρα και τις 

Οµοσπονδίες µέλη τους, να συνεδριάσουν ώστε να σχεδιαστεί από κοι-

νού η παραπέρα πορεία των κινητοποιήσεων. Μέχρι το τέλος του µήνα 

θα συγκληθεί και η Ολοµέλεια της ∆ιοίκησης της Συνοµοσπονδίας ώστε 

να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για τις µορφές και την κλιµάκωση του 

αγώνα».

Αποφάσεις ανάλογες µε αυτή της ΒΙΟΧΑΛΚΟ εξετάζουν «και άλλες 

µεγάλες ελληνικές εταιρίες, που, σταδιακά, «µένουν» από αντοχές, σε 

ένα περιβάλλον, που δεν είναι σε θέση, πλέον, να διασφαλίσει τους 

στοιχειώδεις όρους για εύρυθµη λειτουργία». Αυτό αναφέρει ο Σύν-

δεσµος Βιοµηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος σε ανακοί-

νωση και προσθέτει ότι οι µεγάλες ελληνικές εταιρείες, αξιοποιώντας 

τη διεθνή τους εµβέλεια, αναζητούν καλύτερους όρους ανάπτυξης σε 

άλλες χώρες, όπου οι συνθήκες λειτουργίας είναι προβλέψιµες και οι 

προοπτικές εξαρτώνται από τη δική τους ικανότητα. Ο Σύνδεσµος ανα-

φέρει ότι «ο σηµαντικότερος κλάδος της ελληνικής οικονοµίας, είναι 

αυτός που αν και υφίσταται τα µεγαλύτερα και ισχυρότερα πλήγµατα 

από την κρίση και την εφαρµοζόµενη πολιτική και βρίσκεται καθηλω-

µένος, πιεζόµενος από σωρευµένα προβλήµατα, εν τούτοις βρίσκεται 

µακριά από αποφασιστικές πολιτικές επιλογές και παρεµβάσεις, που 

θα ενισχύσουν τη βιωσιµότητά του, θα τον απαλλάσσουν από χρόνια 

αντιαναπτυξιακά εµπόδια και θα του δίνουν τη δυνατότητα να συνεχί-

σει να είναι δηµιουργικός σε ένα περιβάλλον προβλέψιµων κανόνων 

λειτουργίας». 

∆εύτερη ηµέρα Πανδηµοσιοϋπαλληλικής Απεργίας
«Συµµετέχουµε µαζικά στη 2η ηµέρα Πανδηµοσιοϋπαλληλικής Απεργίας.  

Συγκεντρωνόµαστε και απαντάµε µε δυναµική, µαζική παρουσία στη συναυλία που θα πραγµατοποιηθεί  
στο Ραδιοµέγαρο της ΕΡΤ, στην Αγία Παρασκευή, στις 19:30», τονίζει η Α∆Ε∆Υ

 Μήνυµα συµπαράστασης

Συντονισµός Α∆Ε∆Υ- ΓΣΕΕ

Αντιδράσεις βιοµηχάνων



Η µηχανική, µπορεί να υποστηρίξει κάποιος, είναι η τέχνη του εφικτού και …χειροπιαστού. Είναι αυτή, που διαχρονικά, δηµιούργησε έργα που άλλαξαν 

τη ζωή των ανθρωπων, ακόµη και το ρου της ιστορίας. Λίγο ή περισσότερο γνωρίζουµε τα περισσότερα και σηµαντικότερα, όµως, η από κοινού παράθε-

ση κάποιων από τα σύγχρονα θαύµατα των µηχανικών, ασφαλώς και εντυπωσιάζει, όταν οι φωτογραφίες τους συνοδεύονται από ορισµένα στοιχεία, τα 

οποία ενίοτε ξαφνιάζουν.

N E W S L E T T E R

∆ΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

4

Palm Jumeirah 
Χρειάστηκαν συνολικά 210 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα βράχων, άµµου και ασβε-

στόλιθου για να δηµιουργηθούν αυτά τα νησιά στο Ντουµπάι. ∆έκα εκατοµµύρια 

κυβικά µέτρα βράχοι χρησιµοποιήθηκαν µόνο για τον εξωτερικό δακτύλιο. Οι 

πέτρες µεταφέρθηκαν από 16 λατοµεία των Ηνωµενων Αραβικών Εµιράτων 

και είναι αρκετές για να καλύψουν τρεις φορές την περίµετρο της γης. Το έργο 

ολοκηρώθηκε στις 24 Σεπτεµβρίου 2008.

Burj Khalifa
Με ύψος 828 µέτρων είναι και το ψη-

λότερο κτίριο στον κόσµο. Οι µηχανικοί 

αντιµετώπισαν κατά την κατασκευή 

πολλαπλές προκλήσεις, συµπεριλαµ-

βανοµένων των ισχυρών ανέµων που 

ασκούν πιέσεις στον πύργο, εξαιτίας 

των οποίων έγιναν πάνω από 40 

δοκιµές σε αεροδυναµική σήραγγα, όχι 

µόνο για να διαπιστωθεί πώς ο άνεµος 

θα επηρεάζει το κτίριο, αλλά και να δο-

κιµαστούς οι γερανοί που χρησιµοποι-

ήθηκαν κατά την κατασκευή. Το έργο 

ολοκληρώθηκε στις 4 Ιανουαρίου 2010.

Trans-Siberian 
Η Βόρεια Σιβηρία δεν είναι η ευκολότερη περιοχή του κόσµου για να 

δηµιουργηθεί µια σιδηροδροµική γραµµή µήκους 8.851 χιλιοµέτρων. Οι 

µηχανικοί χρειάστηκε να σχεδιάσουν γραµµές και συρµούς, ικανές να 

λειτουργήσουν σε θερµοκρασίες µείον 20 βαθµών Κελσίου. Έτσι, όµως, 

πέτυχαν να δροµολογήσουν τον υπερσιβηρικός σιδηρόδροµο, ένα έργο 

εντυπωσιακό, ο οποίος ταξιδεύει µέσα από οκτώ διαφορετικές χρονικές 

ζώνες, 87 πόλεις και διασχίζει 16 µεγάλους ποταµούς, όπως των Βόλγα, 

Ob, Ενισέι, Oka και Amur. Στην κατασκευή του έργου εργάστηκαν 90.000 

άνθρωποι, η οποία πήρε µόλις 10 χρόνια για να χτιστεί, λαµβάνοντας 

υπόψη τα εργαλεία που είχαν στη διάθεσή τους, φτυάρια και …αναπηρι-

κά καρότσια. Ηµεροµηνία ολοκλήρωσής του: 1904.

Palm Jumeirah Trans-Siberian 

Trans-Siberian 

Akashi Kaikyo Bridge
Χρειάστηκαν 2 εκατοµµύρια εργαζόµενοι και 

10 χρόνια για να κατασκευαστεί η γέφυρα που 

συνδέει το Κόµπε, της ηπειρωτικής Ιαπωνίας, 

µε την Iwaya, στο νησί Awaji. Πριν την κατα-

σκευή της, ο µόνος τρόπος για να µετακινηθεί 

κάποιος µεταξύ των δύο πόλεων ήταν το πλοίο. 

Ωστόσο, η ναυσιπλοΐα, στη συγκεκριµενη περι-

οχή, ήταν επιρρεπής σε καταιγίδες και όταν δύο 

πλοία ανατράπηκαν το 1955, µε 168 θύµατα, η 

δηµόσια κατακραυγή έπεισε την κυβέρνηση για 

την ανάγκη της γέφυρας. Είναι η µεγαλύτερη 

κρεµαστή γέφυρα στον κόσµο, µε µήκος 1.991 

µέτρα. Ολοκληρώθηκε στις 5 Απριλίου, 1998. 

Akashi 

Kaikyo 

Bridge

Yukon railroad
Κατασκευάστηκε κατά τη διάρκεια του Gold Rush Klondike 

(κατά το κυνήγι του χρυσού) και χρηµατοδοτήθηκε σε µεγάλο 

βαθµό από Βρετανούς επενδυτές, σε µόλις 26 µήνες, χρη-

σιµοποιήθηκαν 450 τόνοι εκρηκτικών υλών για να ανατινα-

χθούν ολόκληρα βουνά του Καναδά. Οι επιβάτες θα πρέπει να 

κρατηθούν, γιατί ο σιδηρόδροµος ανεβαίνει σχεδόν 278 µέτρα 

σε µια διαδροµη µόλις 32 χιλιοµέτρων, ενώ έχει πολλές άλλες 

απότοµες κλίσεις έως και 4%. Ο σιδηρόδροµος εξακολουθεί να 

κινείται µε τα βαγόνια αντίκες, το παλιότερο κατασκευασµένο το 

1881. Το έργο ολοκηρώθηκε στις 29 Ιουλίου 1900. 

Yukon railroad

ΑΥΡΙΟ: ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ



Σε δηµόσια διαβούλευση τέθηκε από σήµερα το 

σχέδιο νόµου για τα µέτρα προστασίας, ανάπτυξης 

και διαχείρισης δασικών οικοσυστηµάτων µε τίτλο 

«δασικά οικοσυστήµατα: ορισµοί, µέτρα προστασίας, 

ανάπτυξης και διαχείρισης».

-«Το νοµοσχέδιο για τις δασικές επεµβάσεις αποτελεί 

έναν κρίκο σε µία αλυσίδα πρωτοβουλιών, όπως το 

κτηµατολόγιο και οι δασικοί χάρτες, η αντιµετώπιση 

της αυθαίρετης δόµησης και το περιβαλλοντικό ισο-

ζύγιο, η χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση, 

οι οποίες δίνουν στη χώρα ένα σύγχρονο πλαίσιο 

για τη δηµιουργία εθνικής πολιτικής γης», δήλωσε 

σχετικά ο αρµόδιος υπουργός αναπληρωτής ΠΕΚΑ 

Σταύρος Καλαφάτης. Όπως σηµειώνεται από το ΥΠΕ-

ΚΑ, µε το σχέδιο νόµου γίνεται κωδικοποίηση διά-

σπαρτων διατάξεων και ρυθµίσεων, προσαρµόζεται η 

δασική νοµοθεσία στη νοµολογία του ΣτΕ, παρέχονται 

δυνατότητες δραστηριοποίησης σε δάση και δασικές 

εκτάσεις κυρίως στη µικρή και µεσαία επιχειρηµα-

τικότητα, αυξάνεται η προστασία των δασικών εκτά-

σεων και αυξάνονται οι ποινές στους παραβάτες της 

δασικής νοµοθεσίας.

-ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ: Ειδικότερα, στο σχέδιο νόµου, 

µεταξύ άλλων, ορίζονται ρητά οι εκτάσεις που δεν 

εµπίπτουν στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσία. Επί-

σης, καθορίζεται νέος τρόπος υπολογισµού της αξίας 

των δασών µε βάση τη θέση, τις παραγωγικές, προ-

στατευτικές, αισθητικές, και λοιπές λειτουργίες τους 

και όχι µόνο την παραγωγή ξύλου και βοσκήσιµης 

ύλης, όπως µέχρι σήµερα προβλέπονταν µε αποτέλε-

σµα την υποτίµηση της αξίας και την απώλεια εσόδων 

για το δηµόσιο. Στις προβλέψεις του σχεδίου νόµου 

περιλαµβάνεται επίσης η επίλυση θεµάτων σχετικά 

µε τις διαδικασίες χαρακτηρισµών των εκτάσεων από 

τις δασικές υπηρεσίες και της εξέτασης των αντιρρή-

σεων από την Επιτροπή Επίλυσης ∆ασικών Αµφισβη-

τήσεων. Επιπλέον, ιδρύεται ειδικός δικτυακός τόπος 

στο ΥΠΕΚΑ, όπου καταχωρούνται υποχρεωτικά όλες 

οι εκδιδόµενες από τις δασικές υπηρεσίες πράξεις 

χαρακτηρισµού καθώς και οι σχετικές αποφάσεις 

της Επιτροπής Επίλυσης ∆ασικών Αµφισβητήσεων 

και των διοικητικών δικαστηρίων. Ρυθµίζονται θέ-

µατα κήρυξης εκτάσεων ως αναδασωτέων µετά από 

πυρκαγιά που βρίσκονται σε νόµιµη αλλαγή χρήσης, 

όπως π.χ. οι λατοµικές ζώνες, ενώ σε σχέση µε τις 

γεωργικές χρήσεις, καθορίζονται οι όροι και οι προϋ-

ποθέσεις εκχέρσωσης δασικού χαρακτήρα εκτάσεων 

µε σκοπό την αγροτική καλλιέργεια από γεωργικούς 

συνεταιρισµούς και φυσικά πρόσωπα. ∆εν κηρύσσο-

νται πλέον αναδασωτέες οι εκτάσεις που τελούν υπό 

καθεστώς νόµιµης αλλαγής χρήσης.

-ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ: Επίσης, µε το σχέδιο νόµου 

ρυθµίζεται το καθεστώς των δασικού χαρακτήρα 

εκτάσεων που εκχερσώθηκαν χωρίς άδεια της δασι-

κής αρχής πριν την ισχύ του συντάγµατος του 1975 

και εξακολουθούν να καλλιεργούνται γεωργικά. Οι 

κάτοχοί τους δύνανται να τις εξαγοράσουν έναντι 

ανταλλάγµατος υπό τον απαράβατο όρο ότι, θα εξακο-

λουθούν να καλλιεργούνται γεωργικά εσαεί.

Επιπλέον, απαλείφεται ο υφιστάµενος µέχρι σήµερα 

όρος ότι, οι κάτοχοί τους πρέπει να είναι κατ' επάγ-

γελµα αγρότες, γεγονός που δεν συντρέχει για κατό-

χους πολλών χιλιάδων στρεµµάτων. Επιπροσθέτως, 

ρυθµίζονται θέµατα διάνοιξης οδών δια µέσου δα-

σών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων. Εναρµονί-

ζονται οι σχετικές ρυθµίσεις της δασικής νοµοθεσίας 

µε την υφιστάµενη νοµοθεσία για τα τουριστικά έργα 

και επιτρέπεται η εγκατάσταση ειδικών κατασκευών, 

όπως σχοινιοσιδηρόδροµοι, εναέριοι θάλαµοι κτλ για 

πρόσβαση σε περιοχές, εφόσον δεν επέρχεται αλ-

λοίωση του τοπίου και δεν υπάρχει οδική πρόσβαση. 

Περιλαµβάνονται, πλέον, στα τουριστικά έργα και οι 

εγκαταστάσεις αξιοποίησης των ιαµατικών πόρων, 

ενώ παράλληλα, µειώνεται ο συντελεστής δόµησης 

των τουριστικών εγκαταστάσεων που µπορούν να 

αναπτυχθούν σε δασικής µορφής εκτάσεις από 0,1 

σε 0,05. Ρυθµίζονται ακόµα θέµατα εγκατάστασης 

και λειτουργίας κατασκηνώσεων σε δάση και δα-

σικές εκτάσεις, ενώ τίθενται και οι προδιαγραφές 

των κατασκευών της βασικής υποδοµής των κα-

τασκηνώσεων. Το σχέδιο νόµου προβλέπει επίσης 

ρυθµίσεις για θέµατα βιοµηχανικών εγκαταστάσε-

ων, θέµατα εκτέλεσης έργων υποδοµής, αρχαιολο-

γικών ερευνών και ανασκαφών σε δάση, δασικές 

και αναδασωτέες και δηµόσιες µε χορτολιβαδική 

βλάστηση γαίες, θέµατα εγκατάστασης ορειβατι-

κών καταφυγίων σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις 

και δηµόσιες µε χορτολιβαδική βλάστηση γαίες, 

καθώς επίσης και θέµατα για διάφορα έργα και 

δραστηριότητες, όπως αθλητικές εγκαταστάσεις, 

εκπαιδευτήρια, νοσοκοµεία, ιερές µονές, σωφρο-

νιστικά καταστήµατα, ΧΥΤΑ, υδροτριβεία, κεραίες 

ραδιοτηλεοπτικών µέσων, πάρκα κεραιών, κέντρα 

υποδοχής µεταναστών.

-ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ: Με το συγκεκρι-

µένο σχέδιο νόµου παρέχεται η δυνατότητα σε οι-

κοδοµικούς συνεταιρισµούς που η οικιστική απο-

κατάσταση των µελών του δεν είναι δυνατή λόγω 

της δασικής µορφής των εκτάσεων που κατέχει, να 

ανταλλάξει την έκτασή του µε διαθέσιµες δηµόσι-

ες εκτάσεις της «Τράπεζας Γης» που µπορούν να 

δοµηθούν. 

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΕ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ

Αλλαγές στη δασική νοµοθεσία 

Τη συνεισφορά της κινητής τηλεφωνίας στην ελ-

ληνική οικονοµία και την κοινωνία, καταγράφει 

µελέτη του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών 

και έρευνα αγοράς της εταιρείας QED για λογα-

ριασµό της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφω-

νίας, µε αφορµή τα 20 χρόνια παρουσίας του κλά-

δου στην αγορά. Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα 

της µελέτης, ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας 

αποτελεί έναν από τους µεγαλύτερους και στα-

θερότερους επενδυτές της ελληνικής οικονοµίας 

µε σύνολο επενδύσεων, από το 1993 µέχρι και το 

2012, 7 δισ. ευρώ κυρίως σε υποδοµές δικτύων 

και τεχνολογίας. Την περίοδο 1995-2001, το πο-

σοστό των επενδύσεων του κλάδου έφτανε σχε-

δόν το 30% των εσόδων του, ενώ κατά την περίοδο 

ωρίµανσής του και εν µέσω οικονοµικής κρίσης, 

το αντίστοιχο ποσοστό έφτασε κατά µέσο όρο 

το 11% (2002-2012). Αντίστοιχα σηµαντική είναι 

η συνεισφορά του κλάδου στο ΑΕΠ. Με συνεχή 

άνοδο από την αρχή της λειτουργίας του, από το 

2006 κυµαίνεται συνολικά στο 7% (άµεση και έµ-

µεση συνεισφορά).

ÓõíåéóöïñÜ ôçò êéíçôÞò ôçëåöùíßáò
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Σαµαράς και Βενιζέλος συµφώνησαν 

σε κόκκινες γραµµές έναντι της τρόικας- ΟΞΥΝΣΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ- Η κυβέρνηση 

«Η φορολογία είναι υπό επεξεργασία και θα οριστικοποιηθεί µε 

διαβούλευση»- ΟΠΙΣΘΕΝ ΟΛΟΤΑΧΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ- 
Έντονες αντιδράσεις αναπτύχθηκαν στην κυβέρνηση και το 

∆ΕΠΑ-GAZPROM: «ΠΑΖΑΡΙ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ 
ΤΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Η FED ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΚΑΙ Η 
WALL ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΕΙ. 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Θετικές εξελίξεις στις συναλλαγές δείχνουν τα 

στοιχεία της ΤτΕ- ΣΗΜΑ ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑΣ- Ανάσα στο ισοζύγιο 

Η πολιτική παροχής ρευστότητας ενθαρρύνει τους επενδυτές- 

ΩΘΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ FED ΚΑΙ ΕΚΤ- Πιέσεις στο δολάριο 

Ο∆ΙΚΟΣ 

ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΣΤΑ∆ΙΑΚΗ ΕΞΟ∆Ο ΑΠΟ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

∆ολοφονία στο Κερατσίνι και επικίνδυνη κλιµάκωση της 

έντασης- ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ-ΦΡΑΓΗ ΣΤΗ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΒΙΑ- 

Ενεργοποιείται η ποινική νοµοθεσία κατά της Χρυσής Αυγής.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΖΕΙ Η 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΟ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ- Σκληρό 

Η 

FED ΕΞΕΠΛΗΞΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ- ∆ιατηρεί την παροχή 

ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΗΡΘΑΝ ΣΤΟ ΕΠΤΑΜΗΝΟ 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ  

ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ Ο κ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ- 

ΚΡΙΣΙΜΕΣ 

ΕΠΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΛΒΟ, ΕΑΣ, ΛΑΡΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ- Στην Αθήνα ο 

εκπρόσωπος της Κοµισιόν, Γκέρτ Κούπµαν.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ∆ΟΛΟΦΟΝΙΑ- ΣΟΚ ΑΠΟ ΝΕΟΝΑΖΙ- Έσπευσε 

κατόπιν τηλεφωνικής κλήσεως από οµοϊδεάτες του και έσφαξε εν 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗ ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ- Οµόφωνη καταδίκη από τα 

ΣΚΛΗΡΟ ΠΑΖΑΡΙ ΜΕ ΤΗΝ 
ΤΡΟΪΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΤΑ ΝΕΑ: Σοκ από το έγκληµα της Χρυσής Αυγής- ΩΣ Ε∆Ω!- 

Συγκεντρώσεις αλλά και επεισόδια ύστερα από την εν ψυχρώ 

δολοφονία του Παύλου Φύσσα στην Αµφιάλη- Κατακραυγή από τα 

κόµµατα- Νέο νόµο προαναγγέλλει ο ∆ένδιας- Να τεθούν εκτός 

 ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ 
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Η κρίση και η βία γεννούν ανεξέλεγκτες 

καταστάσεις- Η ΕΛΛΑ∆Α ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΦΡΕΝΟΚΟΜΕΙΟΥ- 
«ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΟΝΑΖΙΣΤΙΚΟ ΜΟΡΦΩΜΑ»- Κυβέρνηση: 

Αυστηροποίηση νοµοθεσίας για να χαρακτηριστεί εγκληµατική 

οργάνωση η Χρυσή Αυγή- Το χρονικό της δολοφονίας- Έδωσαν 

εντολή θανάτου µε ένα τηλεφώνηµα.

ΕΘΝΟΣ: ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ. ΤΟ ΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΝΑΖΙΣΜΟΥ ΣΚΟΤΩΝΕΙ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: ΣΙΓΑ ΜΗ ΦΟΒΗΘΟΥΜΕ- 
∆ιαδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Ένταση µέχρι αργά το βράδυ. 

Ο δράστης πληρωµένος από Χ.Α.- Πυροδοτεί το κλίµα ο Χ. 

Λαζαρίδης µιλώντας για δύο άκρα. Αποποµπή του ζητάει ο 

ΣΥΡΙΖΑ- Σβόµποντα: Σοκαριστικό περιστατικό. Τσίπρας: Σχέδιο 

αποσταθεροποίησης. Νοµικοί: Επαρκής η νοµοθεσία. Βενιζέλος: 

Εγκληµατική η Χ.Α.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: ΣΙΓΑ ΜΗΝ ΚΛΑΨΩ ΣΙΓΑ ΜΗ ΦΟΒΗΘΩ.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Σκηνικό εµφυλίου- Λάδι στη φωτιά από την 

εξωκοινοβουλευτική αριστερά µετά την άγρια δολοφονία του 

34χρονου (ράπερ) στην Αµφιάλη- ΤΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ!  
ΑΚΙΝΗΤΑ: ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ.

ΕΣΤΙΑ: ΕΠΑΧΘΕΣΤΑΤΟΣ Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΣ- Εξ ίσου σοσιαλιστικός 

µε τους προηγούµενους.

Η ΑΥΓΗ: ΜΑΧΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ- Η δολοφονία σε ενέδρα 

του 34χρονου αντιφασίστα ράπερ Παύλου Φύσσα στην Αµφιάλη 

από στέλεχος της συµµορίας Χρυσή Αυγή δείχνει το µέγεθος της 

απειλής του νεοναζισµού για τη ∆ηµοκρατία. 

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ∆ΟΛΟΦΟΝΟΙ ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΟ ΘΑ ΤΗ 
ΒΡΕΙΤΕ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Πώς ο Μιχαλολιάκος «κατάφερε» να 

στιγµατίσει τον Έλληνα Πατριώτη- ΠΑΝΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΡΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ!
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ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΑΠΟΚΡΟΥΣΤΙΚΗΣ ∆ΟΛΟΦΟΝΙΑΣ

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ |  Σελίδες 1-4 | 19/09/2013

Τετάρτη 18 Σεπτεµβρίου 2013. Η πιο µαύρη µέρα. Μέχρι την 

επόµενη. Παύλος Φύσσας, 34 χρόνων, αντιφασίστας, νεκρός 

από χέρι χρυσαυγίτη. Μια πολιτική δολοφονία στην Ελλάδα του 

success story.

Στις 2 τα ξηµερώµατα της Τετάρτης στα µέσα κοινωνικής 

δικτύωσης διακινείται η είδηση µιας απόπειρας δολοφονίας στο 

Κερατσίνι. Οι γιατροί του Γενικού Κρατικού Νίκαιας επιβεβαιώνουν 

στις 2.35 την τραγική κατάληξη. Στις 6.23 στον τηλεοπτικό σταθµό 

«Σκάι», το θέµα έχει τίτλο: «Τον σκότωσε για το ποδόσφαιρο». Λίγη 

ώρα µετά η ιστοσελίδα in.gr κάνει λόγο αορίστως για «συµπλοκή». 

Τις πρώτες πρωινές ώρες στα κυρίαρχα µέσα ενηµέρωσης δεν 

αναφέρεται πουθενά η λέξη Χρυσή Αυγή.

Η «Εφ.Συν.» συνάντησε νωρίς το πρωί στον τόπο της δολοφονίας 

αυτόπτη µάρτυρα, η οποία στη συνέχεια έδωσε κατάθεση στην 

αστυνοµία. «Έβλεπα τις ειδήσεις και τρελαινόµουν, µιλούσαν 

για απλή συµπλοκή. Ήταν 30 άτοµα, µε µπλούζες της ΧΑ, πρώτα 

7-8 από αυτούς έριξαν κάτω έναν και τον χτυπούσαν ανελέητα 

µπροστά από το φαρµακείο. Μετά άρχισαν να παίρνουν κάποια 

τηλέφωνα», εξηγεί σοκαρισµένη στην «Εφ.Συν.».

Χαρακτηριστική είναι η µαρτυρία φίλου του δολοφονηθέντος σε 

ραδιοφωνικό σταθµό: «Πήγαµε να δούµε τον αγώνα Ολυµπιακός-

Παρί Σεν Ζερµέν σε µια καφετέρια στο 70ό λεπτό του αγώνα. 

Απέναντι µας κάθονταν µερικά µέλη της Χρυσής Αυγής. Ούτε 

µιλήσαµε ούτε είχαµε ένταση, απλά βλέπαµε ο ένας τον άλλο 

στα µατιά και δεν γουστάραµε να τους αντικρίζουµε», σηµειώνει 

και συµπληρώνει: «Τους βλέπαµε ότι έστελναν µηνύµατα. Ο 

φίλος µου κάποια στιγµή δεν ένιωθε καλά και είπαµε να βγούµε 

έξω. Έξω βρίσκονταν 3 µέλη της Χρυσής Αυγής. Φορούσαν 

δερµάτινα γάντια, είχαν ξυρισµένα κεφάλια και φορούσαν µαύρες 

µπλούζες µε µαιάνδρους και στρατιωτικές παραλλαγές, ο ένας 

µάλιστα κρατούσε και ρόπαλο, ενώ ένας άλλος έπαιρνε συνεχώς 

τηλέφωνα».

«Κάποια στιγµή µάλιστα, ήρθε ένας µε ένα µηχανάκι, ο οποίος µας 

παρουσιάστηκε σαν αστυνοµικός και µία µίλαγε µε εµάς και µία µε 

τους άλλους. Υπήρχε ένταση.

Στο τέλος, µας είπε ότι όλα είναι εντάξει και µπορούµε να φύγουµε 

και δεν θα γίνει τίποτα. Εν τέλει δεν ήταν αστυνοµικός και µας 

έλεγε ψέµατα. Μετά φύγαµε και πήγαµε σε ένα περίπτερο να 

πάρουµε µια µπίρα. Ξαφνικά εµφανίστηκαν περίπου 30 άτοµα σε 

µηχανάκια.

Ρωτάει ο ένας τον φίλο µου "είναι αυτή η οδός;" και του απαντά: 

"Αυτή είναι". Τότε µας την έπεσαν 40 άτοµα.

Φύγαµε από την απέναντι πλευρά και µας κυνήγησαν.

Μας φώναζαν "κότες", αλλά ήµασταν µόνο εφτά άτοµα µαζί µε 

δύο κοπέλες. Ο Παύλος έµεινε πίσω». Ένα αυτοκίνητο κατεβαίνει 

την Παναγή Τσαλδάρη ανάποδα στο ρεύµα. Όλα γίνονται πολύ 

γρήγορα. Βγαίνει ο δράστης, πλησιάζει τον Παύλο Φύσσα και 

του καταφέρνει δύο χτυπήµατα. Το δεύτερο κοντά στην καρδιά 

αποδείχθηκε µοιραίο.

Σε όλο το περιστατικό ήταν παρούσες δύο µηχανές της οµάδας 

∆ΙΑΣ, οι αναβάτες των οποίων αρχικά παρακολουθούσαν τους 

«αρνητικούς συσχετισµούς δυνάµεων». Τη στιγµή που ο δράστης 

τράβηξε µαχαίρι, µια γυναίκα αστυνοµικός της ∆ΙΑΣ κατεβαίνει 

και τρέχει φωνάζοντας «ε όχι και µαχαίρι». Η γυναίκα ρίχνει τον 

δράστη στο έδαφος, του βάζει το όπλο στην πλάτη και του περνάει 

χειροπέδες...

 «Μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο, που έκανε να έρθει τρία τέταρτα, 

η κοπέλα τού κράταγε το κεφάλι, το παιδί είχε γίνει άσπρο. 

Πρόλαβε απλά να σηκώσει την µπλούζα του, να δείξει τον δράστη 

φωνάζοντας πιάστε τον», αναφέρει στην εφηµερίδα η µάρτυρας.

«Ο γιατρός µού είπε ότι ήταν επαγγελµατικό χτύπηµα», δήλωσε ο 

Παναγιώτης Φύσσας, πατέρας του Παύλου, ο οποίος βρέθηκε στο 

σηµείο της δολοφονίας του γιου του. «Μου είπανε ότι βλέπανε την 

µπάλα, ο γιος µου µε κάνα δυο άτοµα.

Κάποιος από την παρέα του είπε κάτι για τους χρυσαυγίτες και 

κάποιος τον άκουσε και ειδοποίησε καµιά 30αριά άτοµα. Ο γιος 

µου µπήκε µπροστά, έδιωξε τα παιδιά και ένας έρχεται µε το αµάξι 

ανάποδα, βγαίνει και τον καρφώνει στην καρδιά», διηγείται και 

καταγγέλλει τους 12 αστυνοµικούς που ενώ ήταν παρόντες στο 

περιστατικό, δεν έδρασαν ακαριαία ούτως ώστε να το αποτρέψουν.

Συγκεκριµένα η κοπέλα του δολοφονηµένου Παύλου ζήτησε 

τη βοήθειά τους: «Τους είπε τρέχτε να βοηθήσετε, τα παιδιά τα 

κυνηγάνε και της είπανε "είναι πολλοί. Τι να κάνουµε εµείς;"», λέει 

ο κ. Φύσσας.

Με βάση ανακοίνωση του ΕΚΑΒ «το πρώτο ασθενοφόρο έφτασε 

στον τόπο του συµβάντος στις 00.25, πράγµα που σηµαίνει πως ο 

πραγµατικός χρόνος ήταν 18 λεπτά και όχι 45, όπως αναφέρθηκε».

Σύµφωνα µε επώνυµη µαρτυρία δεύτερου αυτόπτη µάρτυρα στην 

εφηµερίδα, προκύπτει πως πολύ κοντά στο σηµείο της δολοφονίας 

διαµένουν γνωστοί χρυσαυγίτες («που σιτίζονται από τη Χ.Α.») 

και οι οποίοι σχετίζονται µε τη δολοφονική επίθεση στο Πέραµα 

εναντίον µελών του ΚΚΕ. «Επανειληµµένα έχουν απειλήσει και 

δείρει µετανάστες, µόνο που αυτοί φοβούνται να το πουν. Αν 

θέλει η αστυνοµία ας ερευνήσει την περιοχή και ας κάνει άρση 

του τηλεφωνικού απορρήτου για να διαπιστώσει ποιος έκανε την 

κλήση », τονίζει στην « Εφ.Συν.» ο µάρτυρας του περιστατικού, ο 

οποίος εντόπισε στις 11.40 περίπου 15 άτοµα -µε µπλούζες ΧΑ- να 

κάθονται έξω από την καφετέρια. «Μη τυχόν πείτε τίποτα στους 

δηµοσιογράφους, έλεγαν µεταξύ τους στην Ασφάλεια νωρίς το 

πρωί», υπογραµµίζει η γυναίκα που είδε τη δολοφονία.

(Το σηµείο της δολοφονίας έγινε από νωρίς τόπος συνάντησης 

αλληλέγγυων, οι οποίοι ενηµέρωναν για το περιστατικό 

τον διερχόµενο κόσµο, κοινοποιώντας το κάλεσµα για την 

αντιφασιστική συγκέντρωση του απογεύµατος...) 

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟ 50% ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 19 | 19/09/2013

Πληθαίνουν οι περιπτώσεις πωλήσεων κατοικιών σε τιµές κάτω 

από την αντικειµενική, ακόµα και σε καλές περιοχές των βορείων 

προαστίων, όπως τα Βριλήσια, το Μαρούσι και η Πεντέλη.

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του µεσιτικού γραφείου Αθµονον 

της αλυσίδας RE/MAX, όπου προκύπτει ότι κατά την περίοδο 

από τις αρχές του έτους µέχρι και το τέλος Αυγούστου, οι 

κατοικίες που πωλήθηκαν κάτω από την αντικειµενική τους αξία 

αποτέλεσαν µέχρι και το 50% του συνόλου των αγοραπωλησιών 
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που πραγµατοποιήθηκαν. Ωστόσο, τα ακίνητα που πωλήθηκαν 

σε αξίες χαµηλότερες της αντικειµενικής είναι σχεδόν όλα 

κατασκευασµένα πριν από το 2000 και πωλητές ήταν ιδιώτες και 

όχι επαγγελµατίες κατασκευαστές. Άλλωστε, όπως προκύπτει 

από την έρευνα, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, τα ακίνητα που 

κατασκευάστηκαν από το 2000 και µετά, πωλούνται πάνω από 

την αντικειµενική. Ειδικότερα, στο Μαρούσι καταγράφεται 

το µεγαλύτερο σχετικό ποσοστό, µε το 50% των πωληθέντων 

κατοικιών να γίνεται σε τιµή κάτω της αντικειµενικής.

Εξ αυτών, το 38% αφορούσε σε τιµή από 21-30% χαµηλότερα 

της αντικειµενικής, ενώ ένα επιπλέον 15% αφορούσε σε τιµή 

χαµηλότερη έως 40% της αντικειµενικής.

Αντίστοιχα, στα Βριλήσια, το 32% των πωλήσεων έγινε σε τιµές 

χαµηλότερες της αντικειµενικής.

Από αυτές τις πωλήσεις όµως, το 42% έγινε σε τιµές έως 

10% χαµηλότερες της αντικειµενικής, ενώ ένα επιπλέον 

26% αφορούσε τιµές από 11% έως 20% χαµηλότερες της 

αντικειµενικής τιµής.

Όπως διαπιστώνει η ανάλυση της RE/MAX Αθµονον, η εικόνα της 

αγοράς στα Βριλήσια είναι καλύτερη απ' ό,τι στους γειτονικούς 

δήµους, µε τις τιµές να υποχωρούν λιγότερο. Επιπλέον, 

προκύπτει ότι καταγράφονται αναλογικά περισσότερες πωλήσεις, 

απ' ό,τι στο Μαρούσι, παρά το γεγονός ότι ο δήµος Αµαρουσίου 

έχει τριπλάσια εδαφική έκταση και περισσότερες υποδοµές, 

όπως τέσσερις σταθµούς ΗΣΑΠ, τρεις προσβάσεις στην Αττική 

Οδό, πολυάριθµες µεγάλες εταιρείες και τέσσερα υπερτοπικά 

εµπορικά κέντρα.

Επιπλέον, η συντριπτική πλειονότητα των ακινήτων που 

πωλήθηκαν στα Βριλήσια βρίσκονται στην περιοχή που 

περικλείει τις στάσεις του Προαστιακού, του ΜΕΤΡΟ και της 

εξόδου της Αττικής Οδού.

Όσον αφορά την περιοχή των Μελισσιών, που για τους 

σκοπούς της έρευνας ενοποιείται µε την περιοχή της Πεντέλης 

(περιλαµβάνεται και η Νέα Πεντέλη), το ποσοστό των 

πωλήσεων κατοικιών που πραγµατοποιήθηκαν χαµηλότερα της 

αντικειµενικής τιµής, άγγιξε το 48%.

Σε κάθε περίπτωση, οι αγοραπωλησίες είναι αισθητά 

χαµηλότερες σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια, αλλά το 

95% των πωληθέντων κατοικιών διέθετε θέση στάθµευσης και 

αποθήκη.

Άλλο ένα συµπέρασµα που προκύπτει από την έρευνα, είναι 

ότι παρότι οι ενδιαφερόµενοι κινούνται στην αγορά για ακίνητα 

ηλικίας το πολύ µέχρι 15 ετών, εν τέλει το 50% των πωλήσεων 

αφορά ακίνητα άνω των 20 ετών.

Όσον αφορά την επιφάνεια των πωλούµενων ακινήτων, στο 

Μαρούσι και τα Βριλήσια, η πλειονότητα των πωλήσεων 

κυµάνθηκε µεταξύ 70 τ.µ. και 120 τ.µ.

Άλλωστε στις εν λόγω περιοχές δεν είναι πολλά τα µικρά 

διαµερίσµατα. Μάλιστα, στα Μελίσσια το 100% των ακινήτων που 

πωλήθηκαν εντάσσεται στη συγκεκριµένη κατηγορία.

Η RE/MAX Αθµονον εκτιµά ότι το αγοραστικό ενδιαφέρον στην 

αγορά κατοικίας των παραπάνω περιοχών είναι ικανοποιητικό, 

τηρουµένων των αναλογιών, ενώ ζήτηση εξακολουθεί να υπάρχει 

και για την αγορά οικοπέδων.

ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ 
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Πριν καν στεγνώσει το µελάνι στο προσχέδιο του νέου ενιαίου 

φόρου επί των ακινήτων, το οποίο έδωσε στη δηµοσιότητα το 

υπουργείο Οικονοµικών, το οικονοµικό επιτελείο αναγκάστηκε 

χθες να κάνει στροφή 180 µοιρών. Οι αντιδράσεις που 

προκλήθηκαν, τόσο στο εσωτερικό της κυβέρνησης όσο και 

εκτός αυτής, λόγω κυρίως της υπέρµετρης φορολόγησης των 

αγροτεµαχίων, από την οποία η πολιτική ηγεσία του υπουργείου 

Οικονοµικών προσδοκά έσοδα 950 εκατ. ευρω, την ανάγκασαν να 

δηλώσει ότι «η νέα φορολογία είναι ακόµη υπό επεξεργασία το 

δε σχέδιο νόµου θα οριστικοποιηθεί µετά τη διαβούλευση µε τα 

κόµµατα της κυβέρνησης και τη δηµόσια διαβούλευση».

Για το λόγο αυτό, όπως επισηµαίνεται και σε σχετική ανακοίνωση 

του υπουργείου, οι σχετικές πληροφορίες και οι πίνακες που 

βλέπουν το φως της δηµοσιότητας θα πρέπει να αντιµετωπίζονται 

µε τη δέουσα προσοχή.

Κλίµα αναταραχής δηµιούργησαν στην κοινοβουλευτική 

οµάδα της Νέας ∆ηµοκρατίας οι προωθούµενες διατάξεις του 

νέου φορολογικού νοµοσχεδίου που ετοιµάζει το υπουργείο 

Οικονοµικών και αφορούν στη φορολόγηση των αγροτεµαχίων. Σε 

σχετική ερώτηση τους προς τον υπουργό κ. Γιάννη Στουρνάρα 17 

βουλευτές της Ν∆ έκαναν λόγο για «υπερβολικές επιβαρύνσεις» 

και «κατάφωρες αδικίες», ζητώντας να µην επιβαρυνθούν άλλο οι 

αγρότες. Η ερώτηση κατατέθηκε µε πρωτοβουλία του κ. Ιορδάνη 

Τζαµτζή και συνυπέγραψαν οι βουλευτές: Ηλίας Βλαχογιάννης 

(νοµού Τρικάλων), ∆ηµήτρης Σαµπαζιώτης (Μεσσηνίας), Γεωργία 

Μπατσαρά (Ηµαθίας), Θεόδωρος Σολδάτος (Λευκάδος), Ασηµίνα 

Σκόνδρα (Καρδίτσας), Λάζαρος Τσαβδαρίδης (Ηµαθίας), Παύλος 

Βογιατζής (Λέσβου), Κωνσταντίνος Κουκοδήµος (νοµός Πιερίας), 

Ανδρέας Κουτσούµπας (Βοιωτίας), Αλέξανδρος Κοντός (Ξάνθης), 

Σάββας Αναστασιάδης (Β' Θεσσαλονίκης), Χρήστος Κέλλας 

(Λάρισας), Κωνσταντίνος Κουτσογιαννακόπουλος (Φθιώτιδας), 

Τιµολέων Κοψαχείλης (Γρεβενών), Ελευθέριος Αυγενάκης 

(Ηρακλείου), Φωτεινή Αραµπατζή (Σερρών). Στο σχετικό κείµενο 

οι βουλευτές επισήµαναν, µεταξύ άλλων, ότι µε βάση τους 

πίνακες που έχουν δοθεί στη δηµοσιότητα και σύµφωνα µε 

τους συντελεστές θέσης, χρήσης, απόστασης από τη θάλασσα 

και µεγέθους γηπέδων, υπάρχει ανισότητα στη φορολόγηση και 

υπερβολική επιβάρυνση τόσο στους αγρότες που καλλιεργούν στα 

αγροτεµάχια αυτά, όσο και στους κατόχους αγροτεµαχίων που 

είναι αναξιοποίητα, παρατηµένα από τους κατόχους, δηλαδή είναι 

εγκαταλελειµµένες γαίες που δεν αποδίδουν τίποτα στον κάτοχο 

και οι οποίοι µπορεί να είναι συνταξιούχοι ή να µην κατοικούν εκεί 

που βρίσκεται το χωράφι αυτό.

Σηµειώνεται ότι σε ανακοίνωση της η ∆ΗMAP, αναφερόµενη 

στον ενιαίο Φόρο Ακίνητης Περιουσίας, τόνισε ότι «ο φόρος 

αυτός, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Οικονοµικών, δεν 

περιλαµβάνει αφορολόγητο όριο και δεν διαπνέεται από ισχυρή 

προοδευτικότητα. Ευνοεί σκανδαλωδώς τους ιδιοκτήτες µεγάλης 

ακίνητης περιουσίας, επιβαρύνει δυσανάλογα τα µεσαία στρώµατα 

και θα δηµιουργήσει νέα χρέη προς την εφορία, λόγω της 

αδυναµίας των πολιτών να ανταποκριθούν». 


